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NAAMLIJST
DER LEDEN VAN HEX

NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF
OP 31 DECEMBER 1922.

BESTUUR:

Prof. Dr. G. W. Kernkamp, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de Rijks-

Universiteit te Utrecht, Voorziiier. (1925).

H. G. A. Elink Schuurman, Accountant te Amsterdam, 2e Secretaris-

Penningmeester
,

[Keizersgracht 2y4, Amsterdam.) (1925.)

Mr. Chr. P. van Eeghen, Lid der firma Van Eeghen & Co., te Am.sterdam.

(1923.)

Dr. H. E. van Gelder, Directeur van den dienst van Kunsten en

Wetenschappen, te 's-Gravenhage. (1924.)

Prof. Mr. N. W. Posthumus, Hoogleeraar in de Politieke en Economische

Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, le Secretaris {Waldeck

Pyrmontlaan lo, Amsterdam). (1926.)

Dr. C. J. K. van Aalst, President der Nederlandsche Handel Maatschappij

,

te Amsterdam. (1926.)

Mr. Dr. S. van Brakel, Rechter in de Arrondissements-Rechtbank te

Utrecht. (1924.)

Prof. Dr. H. Brugmans, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de Universi-

teit van Amsterdam. (1925.)

W. A. Engelbrecht, lid der firma Wambersie en Zoon, te Rotterdam. ( 1 923)

.

H. J. H. Gelderman, Fabrikant, te Oldenzaal. (1927.)

Mr. H. A. Hartogh, lid van de Directie der Bank-Associatie Wertheim en

Gompertz 1834 en Credietvereeniging 1853, te Amsterdam. (1923.)

Mr. P. Hofstede de Groot, Directeur der Amsterdamsche Bank, te Aerden-

hout. (1923.)

G. J. Honig, te Zaandijk. (1924.)

Mr. Dr. E. van Ketwich Verschuur, Burgemeester van Groningen. (1926.)

Mr. R. Mees, lid der firma R. Mees en Zoonen, te Rotterdam. (1926.)

Prof. Dr. Z. W. Sneller, Hoogleeraar in de Economische Geschiedenis aan

de Nederlandsche Handels-Hoogeschool,. te Rotterdam. (1926.)

C. A. P. van Stolk, lid der firma Van Stolk's Commissiehandel, Curator

der Nederlandsche Handels-Hoogeschool, te Rotterdam. (1925.)

Prof. Mr. M. W. F. Treub, Oud-Minister van Financien, te 's-Gravenhage.

(1923.)

J. IJzerman, Oud-Directeur der Openbare Handelsschool te Amsterdam,

te 's-Gravenhage. (1924.)

Het Dagelijksch Bestuur wordt gevormd door de eerstgenoemde zes

leden van het Bestuur.



II NAAMLIJST DER LEDEN.

RAAD VAN ADVIES:

Prof. Iklr. P. J. M. Aalberse, Minister van Arbeid, te 's-Gravenhage.

Prof. Dr. H. Blink, Voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging voor

Economische Geographie, te 's-Gravenhage.

Prof. Dr. P. J. Blok, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de Rijks-Univer-

siteit te Leiden.

Ch. E. H. Boissevain, Voorzitter van de Nationale Vereeniging voor

Handelsonderwijs, te Amsterdam.

C. L. Bressers, Lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, te

Dongen.

Dr. J. L. Cluysenaer, Voorzitter van het College van Curatoren der Tech-

nische Hoogeschool, te 's-Gravenhage.

G. L. M. van Es, koopman, te Rotterdam.

Mr. J. C. A. Everwijn, te 's-Gravenhage.

Edo Fimmen, secretaris van het Internationaal Verbond van Valcver-

eenigingen, te Amsterdam.

Prof. Mr. R. Fruin, Algemeen Rijks-archivaris, te 's-Gravenhage.

Dr. H. F. R. Hubrecht, te Amsterdam.

Dr. C. W. Janssen, te Naarden.

Dr. A. G. Kroller, te Wassenaar.

A. Labouchere, Directeur der Delftsch Aardewerkfabriek „De Porceleyne

Fles" te Delft, te Rijswijk.

Dr. W. W. van der Meulen, Lid van den Gemeenteraad, te 's-Gravenhage.

H. R. du Mosch, lid der firma Maintz & Co., Onder-voorzitter der Kamer
van Koophandel, te Amsterdam.

Prof. Dr. W. H. Nolens, Lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, te

's-Gravenhage.

Wouter Nijhoff, Uitgever, te 's-Gravenhage.

M. Onnes van Nijenrode, Lid der firma P. Onnes & Zoon, te Breukelen.

Edwin vom Rath, Lid der firma Deichmann & vom Rath, te Am-
sterdam.

Dr. D. F. Scheurleer, Bankier, te 's-Gravenhage.

Mr. J. van Schevichaven, te Amsterdam.

Mr. J. A. van Sonsbeeck, Secretaris van de Vereeniging voor den Effecten-

handel, te Amsterdam.

C. G. Vattier Kraane, Directeur van de Naaml. Venn. Blaauwhoeden-

veem-Vriesseveem, te Amsterdam.

A. B. van der Vies, te Amsterdam.

M. P. Voute, Lid der firma Mirandolle, Voute & Co., te Amsterdam.

W. G. Wendelaar, Voorzitter van de Vereeniging voor den Effectenhandel,

te Amsterdam.

F. M. Wibaut, Wethouder, te Amsterdam.
I. IJssel de Schepper, te Gouda.

Dr. J. W. IJzerman, te Wassenaar.



NAAMLIJST DER LEDEN. Ill

COMMISSIE VOOR DE PUBLICATIEN.

Prof. Dr. G. W. Kernkamp, Voorzittey. (1925.)

Mr. Dr. S. van Brakel. (1924.)

Prof. Dr. H. Brugmans. (1925.)

Dr. H. E. van Gelder. (1924.)

Prof. Mr. N. W. Posthumus, Secretaris.

COMMISSIE VOOR HEX ARCHIEF.

Dr. H. E. van Gelder, Vooyzittev. (1924.)

Mr. Chr. P. van Eeghen. (1923.)

H. G. A. Elink Schuurman. (1925.)

Prof. Mr. N. W. Posthumus, Secretaris.

LEDEN.

(De oprichters der Vereeniging zijn door een * aangeduid.)

Prof. Mr. P. J. M. Aalberse, te 's-Gravenhage.

Dr. C. J. K. van Aalst, te Amsterdam.

F. van Alphen, te 's-Gravenhage.

A. Andriesse, te Amsterdam.

F. C. van den Arend, te Rotterdam.

C. R. Bakhuizen van den Brink, te Rijswijk.

Mr. C. Bakker, te Hilversum.

J. Frederik Bangert, te Amsterdam.

Dr. H. E. Becht, te Amersfoort.

A. A. van Beek, te Rotterdam.

H. van Beek, te Rotterdam.

Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland, te 's-Gravenhage.

H. L. Bekker, te Rotterdam.

J. S. H. Bemelmans, te Roermond.

Mr. H. H. van den Berg, te Amsterdam.

Arn. S. van den Bergh, te 's-Gravenhage.

S. van den Bergh Jr., te Wassenaar.

H. F. de Beukelaar, te Rotterdam.

D. G. van Beuningen, te Rotterdam.

Mr. G. Bicker Caarten, te Rotterdam.

G. Bicker Caarten A.Jzn., te Rotterdam.

*Prof. Dr. P. J. Blok, te Leiden.

Prof. Mr. D. van Blom, te Leiden.

J. J. Th. BUjdenstein, te Amsterdam.

H. Boekenoogen, te Wormerveer.

Dr. M. G. de Boer, te Amsterdam.



IV NAAMLIJST DER LEDEN.

Charles E. H. Boissevain, te Blaricum.

J. Boissevain, te Schiedam.

Mr. Dr. W. P. J. Bok, te 's-Gravenhage.

W. C. BoUe. te Rotterdam.

J. E. J. Bonnike, te Amsterdam.

C. E. J. de Bordes, te Utrecht.

Jhr. Mr. L. W. G. Boreel van Hogelanden, te Velsen.

Mr. R. Bouwman, te 's-Gravenhage.

*Mr. Dr. S. van Brakel, te Utrecht.

P. Bredius, te Rotterdam.

*C. L. Bressers, te Dongen.

O. W. G. Briegleb, te Amsterdam.

Prof. Dr. H. Brugmans, te Amsterdam.

Dr. E. C. G. Briinner, te Utrecht.

G. A. M. de Bruyn, te Rotterdam.

Prof. Mr. G. W. J. Bruins, te Rotterdam.

L. Biickmann, te Amsterdam.

G. H. Biihrmann, te Overveen.

Mr. M. Burgerhout, te Rotterdam.

H. A. Burgerhout, te Rotterdam.

Mr. A. le Cosquino de Bussy, te Utrecht.

Ch. Calkoen, te Baarn.

Dr. J. A. Carp, te Helmond.

G. P. J. Caspers, te 's-Gravenhage.

James Catz, te Rotterdam.

J. B. Catz, te New-York.

A. S. Chabot, te Rotterdam.

Ad. Chabot, te Rotterdam.

D. Chabot, te Zeist.

J. J. M. Chabot, te Wassenaar.

M. Taudin Chabot, te Rotterdam.

A. de Clercq, te Aerdenhout.

Jhr. Mr. Dr. J, R. Chfford Kocq van Breugel, te Driebergen.

Dr. J. L. Cluysenaer, te 's-Gravenhage.

Mr. J. Coert, te Rotterdam.

Prof. Mr. I. B. Cohen, te Groningen.

K. J. A. G. baron Collot d'Escury, te Kloosterzande.

J. G. Coster, te Winnipeg, Canada.

Patric Cramer, te Overveen.

Herbert Cremer, te Haarlem.

Mr. D. Crena de Jongh, te Rotterdam.

V. R. I J. Croesen, te Amsterdam.

W. H. Croockewit, te Rotterdam.

W. van Dam, te Rotterdam.

M. Davidson, te 's-Gravenhage.

W. Dekking, te Rotterdam.

Mr. D. A. Delprat, te Batavia.



NAAMLIJST DER LEDEN.

Henri Dentz, te Amsterdam.

Theod. C. Dentz, te Amsterdam.

H. W. A. Deterding, te Londen.

S. van Deventer, te 's-Gravenhage.

Dr. J. G. van Dillen, te Amterdam.

A. Ed. Dinger, te Rotterdam.

R. P. Dojes, te Uithuizen.

Mr. P. G. H. Dop, te Utrecht.

J. J. M. Driebeek, te Rotterdam.

A. van Driel, te Rotterdam,

W. van Driel Jr., te Wassenaar. •

Prof. Mr. W. H. Drucker, te Rotterdam.

J. Dudok van Heel, te Amsterdam.

E. J. Duintjer Jzn., te Veendam.

P. Dumon Tak, te Middelburg.

D. Dunlop, te Rotterdam.

C. J. van Dusseldorp, te 's-Gravenhage.

E. G. Duyvis Tzn., te Koog a/d Zaan.

*Mr. Chr. P. van Eeghen, te Amsterdam.

S. P. van Eeghen, te Amsterdam.

Prof. Mr. J. A. Eigeman, te Rotterdam.

Jhr. Mr. C. A. Elias, te Amsterdam.

E. Elias, te Tilburg.

G. A. Elink Schuurman Duuring, te Driebergen.

*H. G. A. Elink Schuurman, te Bussum.

S. Elzinga, te Haarlem.

G. J. Engelberts, te Arnhem.

W. A. Engelbrecht, te Rotterdam.

Mr. H. J. D. D. Enschede, te Aerdenhout.

Mr. Joh. Enschede, te Heemstede.

Mr. M. Enschede, te 's-Gravenhage.

M. D. Enthoven, te 's-Gravenhage.

G. L. M. van Es, te Rotterdam.

P. Eschauzier, te 's-Gravenhage.

W. G. J. Eschauzier, te 's-Gravenhage.

F. Th. Everard, te Amsterdam.

C. Everts, te Amsterdam.

*Mr. J. C. A. Everwijn, te 's-Gravenhage.

Mr. Ph. Falkenburg, te Amsterdam.

Dr. J. Feenstra Kuiper, te Tokyo.

Mr. E. Fennema, te Amsterdam.

F. H. Fentener van Vlissingen, te Utrecht.

M. Feuer, te 's-Gravenhage.

Edo Fimmen, te Amsterdam.

Mr. M. J. van der Flier, te Scheveningen.

Mr. D. Fock, te Buitenzorg.

R. K. Fraay, te Johannesburg (Z.-A.).



VI NAAMLIJST DER LEDEN.

Mr. J. W. D. Francken, te Amsterdam.

Mr. J. A. Fruin, te Rotterdam.

Prof. Mr. R. Fruin, te 's-Gravenhage.

Mr. Th. A. Fruin, te Rotterdam.

Prof. Mr. Dr. H. Frijda, te Amsterdam.

F. van Gardinge, te Eindhoven.

Mr. C. C. Geertsema, te Groningen.

*Dr. H. E. van Gelder, te 's-Gravenhage.

J. van Gelderen, te Buitenzorg.

H. J. H. Gelderman, te Oldenzaal.

Joan Gelderman, te Oldenzaal.

J. Th. Gerlings, te 's-Gravenhage.

J. Gerritsz, te Haarlem.

Mr. J. Gerritzen, te 's-Gravenhage.

Ed. Gerzon, te Amsterdam.

Jul. Ed. Gerzon, te Amsterdam.

A. J. A. Gilissen, te Rotterdam.

A. Gips, te Rotterdam.

F. B. J. Gips, te Dordrecht.

A. Gleichman, te Rotterdam.

J. M. P. Glerum, te Amsterdam.

Mr. J. R. Goddard, te Rotterdam.

H. Goedhart Jr., te Arnhem.

L. J. B. Compertz, te Amsterdam.

G. Gonggrijp, te 's-Gravenhage.

Prof. Dr. A. Goslinga, te Amsterdam.

Prof. Dr. I. H. Gosses, te Groningen.

J. H. Gouda, te Amsterdam.

A. J. M. Goudriaan, te Rotterdam.

J. Grelinger, te Laren (N.-H.).

Mr. W. H. de Greve, te Leeuwarden.

B. J. H. Haitink, te Scheveningen.

B. C. D. Hanegraaff, te Rotterdam.

Mr. A. W. Hartman, te 's-Gravenhage.

Mr. H. A. Hartogh, te Amsterdam.

Frans L. Hartong, te Rotterdam.

Jac. Haslinghuis, te Rotterdam.

Mr. F. van Hasselt, te Rotterdam.

Prof. Mr. J. E. Heeres, te 's-Gravenhage.

J. N. Hendrix, te Amsterdam.

Mr. A. J. van Hengel, te Amsterdam.

J. F. van Hengel, te Amsterdam.

G. Hennus, te 's-Gravenhage.

W. F. van Heukelom, te Amsterdain.

Dr. G. J. van der Heyden, te Amsterdam.

Mej. A. Hingst, te Bloemendaal.

J. van Hinte, te Amsterdam.



NAAMLIJST DER LEDEN. VII

G. Hintzen, te Rotterdam.

Joh. van 't Hoff, te Rotterdam.

*Mr. P. Hofstede de Groot, te Amsterdam.

Dr. C. Hoitsema, te Utrecht.

Jhr. Mr. A. W. van Holthe tot Echten, te Assen,

Prof. Dr. A. O. Holwerda, te Rotterdam.

*G. J. Honig, te Zaandijk,

K. C. Honig, te Overveen.

J. J. Hoogewerff, te Rotterdam.

G. van der Horst Hzn., te Amsterdam.

D. J. van Houten, te Weesp.

Dr. H. F. R. Hubrecht, te Amsterdam.

D. Hudig Pzn., te Rotterdam.

J. Hudig, te Rotterdam.

J. M. Hudig, te Rotterdam.

W. C. Hudig, te Rotterdam.

Dr. G. E. Huffnagel, te Delft.

C. Hiilsmann, te Amsterdam.

Dr. C. Huysman, te Enschede.

A. W. F. Idenburg, te 's-Gravenhage.

F. B. 's Jacob, te Staverden bij Elspeet.

Mr. Ed. Jacobson, te Rotterdam.

G. Jannink, te Enschede.

*Dr. C. W. Janssen, te Amsterdam.

Mr. Richard Janssen, te Amsterdam.

Mr. F. A. Jas, te 's-Gravenhage.

Mr. A. M. Joekes, te 's-Gravenhage.

P- J- J- Jonas van 's Heer Arendskerke, te Amsterdam.

Jhr. Mr. B. de Jong van Beek en Donk, te Bern.

M. Jongeneel Jr., te Rotterdam.

P. C. Jongeneel, te Rotterdam.

Herman de Jongh, te Rotterdam.

Prof. J. G. de Jongh, te Rotterdam.

J. A. Kalff, te Utrecht.

G. M. Kam, te Nijmegen.

J. H. Kann, te 's-Gravenhage.

Jhr. Mr. A. P. C. van Karnebeek, te 's-Gravenhage.

Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek, te 's-Gravenhage.

J. S. C. Kasteleyn, te 's-Gravenhage.

D. Keesing, te Amsterdam.

H. van Kempen, te Amsterdam.

E. S. Kerkhoven, te Amsterdam.
*Prof. Dr. G. W. Kernkamp, te Utrecht.

A. B. A. van Ketel, te Overveen.

Mr. Dr. E. van Ketwich Verschuur, te Groningen.

Prof. Mr. J. C. Kielstra, te Wageningen.

W. T. Klaare, te 's-Gravenhage.



VIII NAAMLIJST DER LEDEN.

S. E. K. Klatte, te 's-Gravenhage.

Mej. B. W. van der Kloot Meyburg, te Alphen a/d Rijn.

0. S. Knottnerus, te Rotterdam.

D. Kok, te 's-Gravenhage.

J. E. F. de Kok, te 's-Gravenhage.

E. Kol, te Amsterdam.

H. H. van Kol, te Voorschoten.

S. Koperberg, te Weltevreden.

1. 1. Korndorffer, te Amsterdam.

Mr. L. G. Kortenhorst, te Amsterdam.

J. Koster, te Heerlen.

Mr. J. J. Krantz, te Rotterdam.

Prof. Dr. J. Kraus, te 's-Gravenhage.

W. Kreukniet, te Wassenaar.

*Dr. A. G. Kroller, te Wassenaar.

N. E. Kroller, te 's-Gravenhage.

W. N. A. Kroller, te Hilversum.

R. Kuyper, te Amsterdam.

A. R. Laan, te Bloemendaal.

E. Laane, te Bergen-op-Zoom.

E. S. Labouchere, te Amsterdam.

Mr. H. J. de Lange, te Wapenvelde.

W. A. Leembruggen, te Scheveningen.

C. van Lede, te Rotterdam.

C. H. van der Leeuw, te Rotterdam.

Mr. H. F. van Leeuwen, te Wassenaar.

Dr. J. van Leeuwen, te Utrecht.

P. van Leeuwen Boomkamp, te Amsterdam.

Murk Lels, te Rotterdam.

Jhr. Mr. L. H. van Lennep, te Amsterdam.

Mr. J. Leopold, te Rotterdam.

F. Lieftinck J.Hzn., te Amsterdam.

Mej. Dr. C. Ligtenberg, te 's-Gravenhage.

Prof. Th. Limperg Jr., te Amsterdam.

Com. Loeff, te Utrecht.

Th. P. Lohnis, te Rotterdam.

Mr. B. C. J. Loder, te 's-Gravenhage.

Jos. Loopuit, te Amsterdam.

P. Loopuyt, te 's-Gravenhage.

Vincent Loosjes, te Haarlem.

Victor R. Los van Aarlanderveen, te 's-Gravenhage.

F. Lugt, te Maartensdijk.

Simon A. Maas, te 's-Gravenhage.

Mr. H. R. van Maasdijk, te 's-Gravenhage.

Mr. K. P. van der Mandele, te Rotterdam.

Mej. Dr. Ch. A. van Manen, te 's-Gravenhage.

Mr. H. van Manen, te Zeist.



NAAMLIJST DER LEDEN. IX

Dr. W. M. F. Mansvelt, te Aerdenhout.

Z. G. Ph. Marcella, te Rotterdam.

G. H. de Marez Oyens, te Amsterdam.

Paul May, te Amsterdam.

Robert May, te Amsterdam.

W. J. J. van der Meer, te 's-Gravenhage.

Fred. Meerkamp van Embden, te Rotterdam.

Mr. J. L. C. van Meerwijk, te Haarlem.

Mr. R. Mees, te Rotterdam.

H. Meinesz, te Haarlem.

•Dr. W. W. van der Meulen, te *s-Gravenhage.

Mr. A. N. Molenaar, te 's-Gravenhage.

Scato Molkenboer, te Oldenzaal.

Mr. H. M. MoU, te Rotterdam.

C. N. J. Moltzer J.Czn., te Amsterdam.

Mr. M. J. A. Moltzer, te Bussum.

C. de Monchy, te Rotterdam.

E. P. de Monchy Rzn., te Rotterdam.

Mr. E. P. de Monchy, te Hilversum.

H. G. J. de Monchy, te Rotterdam.

S. J. R. de Monchy Jr., te Rotterdam.

S. del Monte, te Rotterdam.

*H. R. du Mosch, te Amsterdam.

Abram MuUer, te Amsterdam.

*J. Muysken, te Laren.

A. de Neeve, te Rotterdam.

Mr. A. Nicol Speyer, te 's-Gravenhage.

Mr. F. S. van Nierop, te Amsterdam.

Mr. H. A. van Nierop, te Amsterdam.

*Dr. Leonie van Nierop, te Amsterdam.

L. B. van Nierop, te Amsterdam.

*Prof. Dr. W. H. Nolens, te 's-Gravenhage.

J. P. Nord Thomson, te Amsterdam.

Paul Nijhoff, te Amsterdam.

*Wouter Nijhoff, te 's-Gravenhage.

Paul Nijgh, te Rotterdam.

Dan. Obreen, te Wassenaar.

Mr. H. C. Obreen, te 's-Gravenhage.

Phs. van Ommeren Jr., te Rotterdam.

P. J. van Ommeren, te Rotterdam.

*M. Onnes van Nijenrode, te Breukelen.

H. W. A. van Oordt, te Scheveningen.

Jhr. L. P. D. Op ten Noort, te Baam.
D. Omstein, te Amsterdam.

E. S. Orobio de Castro, te Amsterdam.

Mr. E. S. Orobio de Castro Jr., te Amsterdam.

J. R. van Osselen, te Amsterdam.



X NAAMLIJST DER LEDEN.

N. Ottema, te Leeuwarden.

J. Oudegeest, te Amsterdam.

M. van Overeem, te Utrecht.

M. J. Overeynder, te Rotterdam.

Mr. H. E. Oving, te 's-Gravenhage.

H. E. Oving Jr., te 's-Gravenhage.

Mr. G. G. Pekelharing, te Utrecht.

J. J. Pelt, te Rotterdam.

Mr. V. van Peski, te Rotterdam.

J. Ph. Peters, te Rotterdam.

G. M. Phihppi, te Scheveningen,

A. F. PhiUps, te Eindhoven.

W. F. Piek, te Rotterdam.

Jacq. Pierot Jr., te Rotterdam.

L. Pieters, te Rotterdam.

Mr. L. J. Pieters, te Rotterdam.

A. A. Pit, te Rotterdam.

Chr. Pluygers, te Amsterdam.

Dr. H. A. Poelman, te Leeuwarden.

Prof. Dr. N. J. Polak, te Rotterdam.

*S. J. Le Poole L.Gzn., te Leiden.

Dr. F. E. Posthuma, te 's-Gravenhage.

Prof. Mr. N. W. Posthumus, te Amsterdam.

J. D. D. Pruissen, te Haarlem.

*P. A. Pijnappel, te Hilversum.

Jhr. H. L. Quarles van Ufford, te Amsterdam.

Edwin Vom Rath, te Amsterdam.

L. J. C. J. van Ravesteyn, te Rotterdam.

A. van Rede, te Rotterdam.

Dr. Alex. Reens, te Rotterdam.

Mr. Th. Reepmaker, te Rotterdam.

Mr. R. van Rees, te Rotterdam.

L. M. H. F. Regout, te 's-Gravenhage.

Mr. L. van Regteren Altena, te Amsterdam.

Jhr. D. F. Reuchlin, te Rotterdam.

W. B. Reynen, te Heemstede.

Prof. Mr. H. R. Ribbius, te Rotterdam.

G. Ribbius Peletier, te Utrecht.

Jhr. Mr. Th. H. F. van Riemsdijk, te 's-Gravenhage.

H. W. van Riet, te Rotterdam.

Jhr. Mr. Dr. A. Roell, te Haarlem.

W. Roessingh, te Veenendaal.

Dr. W. Roosegaarde Bisschop, te Londen.

L. V. van Rossem, te Rotterdam.

Dr. J. Rueb, c. m. i., te 's-Gravenhage.

Dr. J. Ruinen, te Bussum.

B. E. Ruys, te Rotterdam.
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Willem Ruys, te Rotterdam.

Mr. A. E. von Saher, teAmsterdam.

Mr. C. D. Salomonson, te Amsterdam.

C. J. van Schaardenburg, te Rotterdam.

Mr. H. M. Schadee, te Rotterdam.

Mr. W. C. Th. van der Schalk, te Amsterdam.

Prof. Dr. A. A. van Schelven, te Haarlem.

Mr. J. van Schevichaven, te Amsterdam.

J. Schilthuis, te Rotterdam.

P. W. Schilthuis, te Rotterdam.

Mr. Dr. C. F. Schoch, te Amsterdam.

Dr. M. Schoengen, te Zwolle.

H. J. Scholte, te Amsterdam.

W. A. Scholten, te Groningen.

Mr. J. G. Scholvinck, te Amsterdam.

J. Schouten, te Rotterdam.

Mr. IJ. A. SchuUer tot Feursum, te Amsterdam.

Mr. J. G. Schiirmann, te Rotterdam.

A. H. van Scliijndel, te Waalwijk.

Prof. Jhr. Dr. J. Six, te Amsterdam.

Prof. Dr. J. G. Sleeswijk, te 's-Gravenhage.

Mr. G. van Slooten Azn., te Scheveningen.

F. Smit s. i., te Kinderdijk.

Dr. H. J. Smit, te 's-Gravenhage.

L. J. Smit, te Kinderdijk.

Prof. Dr. Z. W. Sneller, te Rotterdam.

A. Solleveld, te Rotterdam.

*Mr. J. A. van Sonsbeeck, te Amsterdam,
Mr. Dr. M. Spaander, te Amsterdam.

Mr. B. J. M. van Spaendonck, te Tilburg.

Albert Spanjaard, te 's-Gravenhage.

I. J. Spanjaard Dzn., te Borne.

J. J. C. van Staay, te Rotterdam.

C. Stahl, te Rotterdam.

J. Stakenburg, te Amsterdam.

J. Stibbe, te Utrecht.

D. Stigter, te Apeldoom.

L. Stokvis, te 's-Gravenhage.

Theo Stokvis, te 's-Gravenhage.

A. van Stolk, te Rotterdam.

Mr. A. P. van Stolk, te 's-Graveland.

*C. A. P. van Stolk, te Rotterdam.

Mr. R. W. van Stolk, te Delft.

C. F. Stork, te Hengelo.

D. W. Stork, te Hengelo.

J. E. Stork, te Baam.
W. Stork, te Hengelo.
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C. Sijthoff, te Rotterdam.

M. Tabingh Suermondt, te Rotterdam.

Mr. A. Tak van Poortvliet, te Cannes.

Mr. Q. J. Terpstra, te 's-Gravenhage.
,

J. C. van Tienhoven, te Utrecht.

Mej. Dr. E. M. A. Timmer, te 's-Gravenhage.

A. Tresfon, te Rotterdam.

Prof. Mr. M. W. F. Treub, te 's-Gravenhage.

Ewald Tweer, te Amsterdam.

Tj. J. Twijnstra, te Utrecht.

Dr. W. S. Unger, te Middelburg.

*C. G. Vattier Kraane, te Amsterdam.

A. Veder, te Rotterdam.

J. C. Veder, te Rotterdam.

J. H. Veder, te Rotterdam.

Prof. Mr. J. A. Veraart, te 's-Gravenhage.

Jan Verheyen, te Roosendaal (N.-Br.).

Prof. Dr. P. E. Verkade, te Rotterdam.

F. P. J. Verster, te Amsterdam.

J. T. Vervloet, te Rotterdam.

*A. B. van der Vies, te Amsterdam.

H. Visser, te Rotterdam.

Mr. G. Vissering, te Amsterdam.

G. Vlug, te Rotterdam.

A. C. Volker Azn., te 's-Gravenhage.

J. van Vollenhoven, te Amsterdam.

F*rof. J. G. Ch. Volmer, te 's-Gravenhage.

A. W. Volz, te 's-Gravenhage.

A. Voogd, te Rotterdam.

G. Voorhoeve, te Rotterdam.

W. van der Vorm, te Rotterdam.

*M. P. Vovlte, te Amsterdam.

D. de Vries, te Rotterdam.

Prof. Mr. F. de Vries, te Rotterdam.

W. de Vries Robbe, te Gorinchem.

L. J. C. L. de Vriese, te 's-Gravenhage.

Dr. R. de Waard, te Groningen.

L. F. M. van Waesberghe, te Hulst.

J. M. Wagenaar Hummehnck, te Vlaardingen.

Mr. H. Waller, te Utrecht.

Dr. E. van Welderen baron Rengers, te IJsbrechtum.

Th. van Welderen baron Rengers, te Oenkerk.

*W. G. Wendelaar, te Amsterdam.

A. van de Werk, te Amsterdam.

Hendr. Wertheim, te Amsterdam.

Joh. G. Wertheim, te Amsterdam.

W. Westerman, te Scheveningen.
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Mr. W. M. Westerman, te Scheveningen.

C. J. J. Westerman, te Hilversum.

*F. M. Wibaut, te Amsterdam.

J. Rypperda Wierdsma, te Rotterdam.

A. C. van der Wilde, te 's-Gravenhage.

Mr. Jb. Willeumier, te Amsterdam.

G. Ph. van der Willigen, te Rotterdam.

J. D. Wilton, te Rotterdam.

J. H. Wilton, te Wassenaar.

W. Wilton, te Schiedam.

P. J. J. de Wit, te Helmond.

Dr. E. B. Wolff, te Bussum.

Mr. J. Wolterbeek Muller, te 's-Gravenhage.

A. Wurfbain, te 's-Gravenhage.

J. F. Wiistenhoff, te Amsterdam.

Jhr. Mr. H. C. van der Wijck, te 's-Gravenhage.

Jhr. Mr. W. F. van der Wijck, te Amsterdam.

Mr. H. van Wijk Czn., te Scheveningen.

N. van Wijk, te 's-Gravenhage.

Mr. N. P. C. van Wijk, te Rotterdam.

Mr. P. J. van Wijngaarden, te Rotterdam.

*I. IJssel de Schepper, te Gouda.

*J. IJzerman, te 's-Gravenhage.

Mr. Dr. S. Zadoks, te Amsterdam.

Mr. J. W. van Zanten, te Rotterdam.

M. Zeldenrust Szn., te 's-Gravenhage.

CONTRIBUEERENDE INSTELLINGEN.

Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond, te Amsterdam.

Bibliotheek der Gemeente Rotterdam, te Rotterdam.

Bibliotheek der Nederlandsche Handels-Hoogeschool, te Rotterdam.

Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, Afdeeling „Handel",

te Buitenzorg.

Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.

Indie, te 's-Gravenhage.

De Nederlandsche Bank, te Amsterdam.

Nieuwe of Litteraire Societeit, te 's-Gravenhage.

Openbare Leeszaal en Bibliotheek, te Dordrecht.

Provinciale Bibliotheek van Friesland, te Leeuwarden.

Vereeniging van Oud-Leerlingen der Openbare Handelsschool te Am-
sterdam „Hou' en Trouw", te Amsterdam.

R.K. Openbare Leeszaal „Geloof en Wetenschap", te Bergen-op-Zoom.

CORRESPONDEERENDE LEDEN.

J. de Groot, te Weltevreden.

D. van Lookeren Campagne, te Wassenaar.
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DONATEURS.

*Prof. Dr. H. Blink, te 's-Gravenhage.

Jhr. H. Loudon, te Wassenaar.

Ph. Mees, te Rotterdam.

Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, te Delft.

Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, te

Utrecht.

*Dr. J. W. IJzerman, te Wassenaar.

DONATEURS VOOR HEX LEVEN.

G. Eschauzier, te 's-Gravenhage.

HoUandsche Stoomboot-Maatschappij, te Amsterdam.
*Dr. C. W. Janssen, te Amsterdam.
Frans Jurgens, te Nijmegen.

A. de Koster, te Leiden.

*A. Labouchere, te Rijswijk.

Mr. N. M. Lebret, te Oosterbeek.

Jan Lels, te Kinderdijk.

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden.

Maatschappij voor Nijverheid, te Haarlem.

B. Nierstrasz, te Amsterdam.

H. D. Pierson, te 's-Gravenhage.

H. C. Rehbock, te Amsterdam.
*Dr. D. F. Scheurleer, te 's-Gravenhage.

H. Smulders, te 's-Gravenhage.

W. Spakler, te Amsterdam.
H. Tutein Nolthenius, te Vrijenban bij Delft.

Utrechtsche Hypotheekbank, te Utrecht.

E. H. de Vries, te 's-Gravenhage.

DONATEURS VAN HET PUBLICATIEFONDS.

Algemeene Nederlandsch Indische Electriciteit Maatschappij, te Amster-

dam.

Anton Jurgens' Vereenigde Fabrieken, te Nijmegen.

Bank-Associatie Wertheim en Gompertz 1834 en Credietvereeniging 1853,

te Amsterdam.

Bataafsche Petroleum-Maatschappij, te 's-Gravenhage.

Van den Berghs Limited, te Rotterdam.

Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden, te Amsterdam.
Het „Deli Archief", te Amsterdam.
Fransch-HoUandsche Oliefabrieken : Nouveaux Etabliss ements Calve

—

Delft, te Delft.

Fumess' Scheepvaart- en Agentuur Maatschappij, te Rotterdam.
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Handelmaatschappij R. S. Stokvis en Zonen, te Rotterdam.

Handelsveem, te Rotterdam.

Handelsvereeniging voorheen Maintz en Co., te Amsterdam.
Hengelosche Electrische en Mechanische Apparaten Fabriek (Heeraaf),

te Hengelo.

Holland-Amerika Lijn, te Rotterdam.

HoUandsche Bank voor Zuid-Amerika, te Amsterdam.

HoUandsche Stoomboot Maatschappij, te Amsterdam.

Hudig en Veder, te Rotterdam.

Java-China-Japan Lijn, te Amsterdam.

Javasche Bank, bijkantoor te Amsterdam,

Koninklijke Cacao Fabrieken C. J. van Houten en Zoon, te Weesp.

Koninklijke Paketvaart Maatschappij, te Amsterdam.

Koninklijke Stearine Kaarsen Fabriek „Gouda", te Gouda.

Lijm- en Gelatinefabriek „Delft", te Delft.

Maatschappij van Berkel's Patent, te Rotterdam.

R. Mees & Zoonen, te Rotterdam.

Wm. H. Miiller & Co., te 's-Gravenhage.

Nationale Bankvereeniging, te Utrecht.

Nederlandsche Bank, te Amsterdam.

Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika, te Amsterdam.

Nederlandsche Handel Maatschappij, te Amsterdam.

Nederlandsch Indische Handelsbank, te Amsterdam.

Nieuwe Afrikaansche Handels-Vennootschap, te Rotterdam.

Van Nievelt, Goudriaan & Co.'s Stoomvaart Maatschappij, te Rotterdam.

Pierson en Co., te Amsterdam.

Rotterdamsche Bankvereeniging, te Rotterdam.

Scheepvaart- en Steenkolen-Maatschappij, te Rotterdam.

Scheurleer & Zoonen, te 's-Gravenhage.

SoUeveld, van der Meer en T. H. van Hattum's Stoomvaart-Maatschappij,

te Rotterdam.

Steenkolen-Handelsvereeniging, te Rotterdam.

Stoomvaart Maatschappij ,,De Maas", te Rotterdam.

Stoomvaart Maatschappij Nederland, te Amsterdam.

Stoomvaart-Maatschappij ,,Rotterdamsche Lloyd", te Rotterdam.

N. V. Gebr. Stork & Co., te Hengelo.

Surinaamsche Bank, te Amsterdam.

Thomsen's Havenbedrijf, te Rotterdam.

De Twentsche Bank, te Amsterdam.
De Twentsche Bank, te Rotterdam.

N. V. Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf, te Rotterdam.

Zeehaven en Kolenstation „Sabang", te Amsterdam.

Het Archief is gevestigd te 's-Gravenhage, Prins Mauritslaan 53,

tel. Sch. 2890.

Het is geopend van v.m. half tien uur tot n.m. half vijf uur, des Zater-

dags tot twaalf uur.



STATUTEN
DER VEREENIGING

HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH-
HISTORISCH ARCHIE F.

GEVESTIGD TE 's-GRAVENHAGE

(Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d. d. 8 Juni 1914 S. 170)

Artikel 1,

De Vereeniging „Het Nederlandsch Economisch-Histo-

RiscH Archief" is opgericht op 2 April 1914. Zij is gevestigd te

's-Gravenhage.

Art. 2. De Vereeniging stelt zich ten doel het verzamelen,

bewaren en bewerken van het bronnenmateriaal, dat van belang

kan worden geacht voor de economische geschiedenis van Neder-

land en zijn kolonien in den ruimsten zin des woords.

Art. 3. De Vereeniging tracht dit doel te bereiken:

a. door het in eigendom verwerven of in bruikleen ontvangen

van handelsboeken, handelscorrespondenties, koers- enprijs-

lijsten en verdere bescheiden en publicatien betreffende be-

staande of opgeheven handels- en industrieele ondernemin-

gen enz.

;

b. door het in eigendom verwerven of in bruikleen ontvangen

van archieven, schrifturen en publicatien van vereenigingen

of instellingen, werkzaam op economisch gebied;

c. door het verzamelen van oudere en nieuwe documenten

betreffende de economische geschiedenis van Nederland in

het algemeen;

d. door het verzamelen van afbeeldingen enz, betreffende de

economische geschiedenis

;

een en ander ter plaatsing in het archiefgebouw van de Vereeni-

ging;

e. door hetzij het publiceeren van bescheiden en anderbronnen-



STATUTEN. XVII

materiaal op het gebied der economische geschiedenis van

Nederland, al of niet in eigendom der Vereeniging, alsmede

van wetenschappelijke studien op dit gebied, hetzij het on-

dersteunen of het bevorderen van de uitgave van dergehjke

publicatien

;

/. door alle verdere wettige middelen, die tot het doel van de

Vereeniging kunnen leiden.

Art. 4. Door de Vereeniging zal een archiefgebouw worden

gesticht ter bewaring van de door haar verkregen documenten.

Zoo mogehjk zal door de Vereeniging ook een Museum worden

opgericht, waarin de arbeidsmiddelen enz., belangrijk voor de

kennis van de technische ontwikkeHng en de economische ge-

schiedenis, zullen worden opgenomen.

Art. 5. Het vereenigingsjaar loopt van 1 Januari tot ultimo

December.

Art. 6. De Vereeniging wordt opgericht voor den tijd van 29

jaar en 1 1 maanden, te rekenen van den dag der oprichting, zijnde

2 April 1914.

Art. 7. Leden van de Vereeniging zijn:

le. de oprichters;

2e. zij, die na het verkrijgen van de koninklijke goedkeuring

door het Bestuur der Vereeniging daartoe worden be-

noemd.

De jaarlijksche contributie bedraagt tien gulden ^).

Er kunnen zijn correspondeerende leden, door het Bestuur te

benoemen. Zij hebben dezelfde rechten als de overige leden, maar

betalen geen contributie.

Donateur of donatrice wordt men door een gift ineens van ten

minste / 100.— aan de Vereeniging te schenken of ten minste

/ 25.— jaarlijks aan de Vereeniging te betalen.

De rechten van leden en donateurs zijn gelijk, behoudens het

bepaalde in de artt. 9 en 19.

Art. 8. Het lidmaatschap gaat verloren:

a. door overlijden;

b. door schriftelijke opzegging, ten minste twee maanden voor

het eindigen van het vereenigingsjaar;

c. door royement door het Bestuur, inzonderheid wegens wan-

*) Volgens besluit der algemeene vergadering is de contributie tijdelijk met 20 %
verhoogd.
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betaling van de aan de Vereeniging verschuldigde gelden.

Art. 9. Het Bestuur bestaat uit ten hoogste vijf en twintig

leden, door en uit de leden der Vereeniging te kiezen.

Het Bestuur kiest uit zijn midden een Dagelijksch Bestuur van

5 leden, dat de werkzaamheden onderling verdeelt,

Het Dagelijksch Bestuur vertegenwoordigt de Vereeniging in

en buiten rechten.

Art. 10. De leden van het Bestuur worden voor den tijd van

5 jaar gekozen. Elk jaar treedt een vijfde of zoo na mogelijk een

vijfde der bestuursleden af, volgens een daarvan door het Dage-

lijksch Bestuur op te maken rooster. De aftredenden zijn terstond

herkiesbaar.

Art. 11. De Directeur van het Archief der Vereeniging wordt

voor onbepaalden tijd door de Algemeene Vergadering benoemd

en is als zoodanig lid van het Bestuur en het Dagelijksch Bestuur.

De Directeur wordt zoo noodig ter zijde gestaan door een Con-

servator, door het Bestuur te benoemen.

De verdere beambten worden door het Dagelijksch Bestuur

benoemd.

Art. 12. Er is een Raad van Advies, bestaande uit:

a. door de Algemeene Vergadering te benoemen personen;

"b. ten hoogste vijf door de Algemeene Vergadering te benoe-

men vertegenwoordigers van vereenigingen of instellingen,

die zicli bereid hebben verklaard hunne archieven of gedeel-

ten hiervan in het archiefgebouw der Vereeniging te depo-

neeren.

Het Bestuur maakt voor elke benoeming een aanbeveling op.

De leden van den Raad van Advies hebben een raadgevende

stem in alle aangelegenheden, die door het Bestuur aan hun oor-

deel worden onderworpen. Zij vergaderen ten minste eenmaal

per jaar met het Bestuur, dat hen tevens op de hoogte houdt van

alle belangrijke zaken, de Vereeniging betreffende.

Art. 13. Bescheiden, die in bruikleen worden aangenomen,

kunnen slechts met toestemming van den uitleener worden ge-

publiceerd.

Raadpleging van bescheiden door derden kan de deposant van

zijn toestemming afhankelijk maken.

Art. 14. Er zal zijn een HuishoudeHjk Reglement, dat niet

in strijd mag zijn met den inhoud van deze statuten.
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Art. 15. Een instructie betreffende het beheer en het ge-

bruik van het Archief zal door het Bestuur worden opgesteld.

Voor de publicatien, door de Vereeniging uit te geven, zal een

Algemeen Reglement door het Bestuur worden vastgesteld.

Art. 1 6. De inkomsten der Vereeniging bestaan uit contribu-

tien, subsidien, giften, legaten en de opbrengst van pubhcatien.

Art. 17. Jaarlijks wordt in Maart of April eene Algemeene

Vergadering gehouden, waarin door het Bestuurver lag wordt uit-

gebracht over den toestand en de werkzaamheden van de Ver-

eeniging in het afgeloopen jaar en rekening en verantwoording

wordt gedaan van het gehouden geldelijk beheer. Door de goed-

keuring dezer rekening is het Bestuur gedechargeerd.

Tevens worden in deze Algemeene Vergadering de vacatures,

ontstaan door de periodieke aftreding van Bestuursleden en in

den Raad van Advies, vervuld.

Algemeene vergaderingen zullen verder worden gehouden zoo

dikwijls het Bestuur of de Raad van Advies dit wenschelijk oor-

deelt of als minstens 25 leden dit in een gemotiveerd schrijven bij

het Bestuur aanvragen.

In een Algemeene Vergadering kunnen een of meer voordrach-

ten worden gehouden over onderwerpen, verband houdende met

den werkkring van de Vereeniging.

Art. 18. AUe stemmingen over personen geschieden, tenzij

de vergadering met algemeene stemmen hiervan wenscht af te

wijken, schriftelijk, over zaken mondeling.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over

zaken de Voorzitter.

Art. 19. Besluiten tot verandering der statuten, behoudens

nadere koninklijke goedkeuring, en tot ontbinding van de Ver-

eeniging kunnen slechts genomen worden op voorstel van het

Bestuur of van minstens 25 leden.

Art. 20. Bij ontbinding van de Vereeniging zullen, met in-

achtneming van art. 1702 Burgerlijk Wetboek, hare eigendommen

komen aan het Rijk, ter plaatsing in het Algemeen Rijksarchief

te 's-Gravenhage voor zoover het geschriften betreft. Van de af-

beeldingen en overige eigendommen der Vereeniging bepaalt de

Algemeene Vergadering de nadere bestemming.
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GEGEVENS OMTRENT DEN KINDERARBEID IN NEDERLAND
VOLGENS DE ENQUfiTES VAN 1841 EN 1860, MEDEGEDEELD

DOOR IR. R. A. GORTER EN MR. C. W. DE VRIES.

I. ALGEMEENE INLEIDING,

DOOR Mr. C. W. DE Vries.

Eerste Hoofdstuk. 1813— 1840. Herstel door voogdij.

1. Staatkundige, economische en sociaal-economische aanteekeningen,

bestemd de sfeer aan. te geven, waarin de eerste poging wordt aan-

gewend een verbod van kinderarbeid in te voeren.

2. Het arbeidsverbod voorgesteld.

Tweede Hoofdstuk. 1840— 1875. De periode van de vrijheid.

1. Staatkundige, economische en sociaal-economische aanteekeningen,

bestemd de sfeer aan te geven, waarin de pogingen om tot invoering

van een verbod van kinderarbeid te komen voorloopig moesten

mislukken.

2. De nadeelen van den kinderarbeid in fabrieken aangewezen.

3. De Kinderwet-Van Houten van 19 September 1874.

EERSTE HOOFDSTUK.

1813— 1840. herstel door voogdij.

§ 1. Staatkundige, economische en sociaal-economische aanteekeningen,

bestemd de sfeer aan te geven, waarin de eerste poging wordt aangewend

een verbod van kinderarbeid in te voeren.

„ALLEN VERWACHTTEN EEN ZET

VAN BOVEN Af."

Het regeeringsbestel van Koning WHlem I vertoont op staatkundig, op

economisch en op sociaal-economisch gebied dezelfde algemeene trekken.

Zij worden bepaald door het karakter en het persoonlijk inzicht van den

werkzamen burger-koning. Het regeeren werd hem voorloopig niet moei-

lijk gemaakt en het op den koninklijken wil reageerende centraal bestuur

gebruikte de geboden gelegenheid voor een praktische politiek van her-
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stel, waarmede de natie zich vereenigde, al bleef ook toen teleurstelling

in vele kringen niet uit.

De wereldgebeurtenissen na de Fransche revolutie hadden de Neder-

landers bevreesd gemaakt voor elke theorie. De jammer van de oor-

logsjaren was ook hier pijnlijk gevoeld. Zij moest beschouwd worden

als een gevolg van allerlei vrijheidstheorieen en dwangpraktijken. Nu ech-

ter zou weer de burgerlijke, door de eigen overheid vroeger zoo gelukkig

beperkte zelfstandigheid kunnen opbloeien als van ouds, wanneer een

nieuwe centrale overheid in den eenheidsstaat met kennis en met verstand

zoude regeeren op den basis van het beginsel van eenheid van recht.

De gemeenschappelijkheid van onze nationale belangen werd meer dan

vroeger gevoeld en algemeen erkend. Te lang was juist met die gezamen-

lijke belangen geen rekening gehouden. Bloeide hier in oorlogstijd een tak

van het bedrijfsleven als de landbouw, dan was dat niet een gevolg van een

uitnemende zorg voor onze bevolking van het platteland, maar een geluk-

kige omstandigheid, voor ons toevallig verbonden aan het algemeen agra-

risch beleid van een vreemden overheerscher. Het gezond verstand van een

eigen vorst zou thans voor alle belangen kunnen zorgen. Wanneer maar de

gegoede burgerij, in geen partijschappen verdeeld, deugdzaam, rechtscha-

pen en liefdadig was, kon verder op de Overheid rustig worden vertrouwd.

Zoo was er geen kracht tot reactie, geen behoefte naar actie en er zou

wellicht stUstand zijn geweest, wanneer niet 's Konings eigen staatkundige

poUtiek, 's Konings economische opbouw en zijn handelspolitiek zelfstan-

dig zich hadden gesteld in het midden van de in-aanmerking-komende

burgerij, die zich op haar eenzelvigheid nog beroemde, haar arbeidende

klasse aan den rand van de armoede liet, haar kunst niet wist te ver-

heffen boven de poezie van den Rotterdamschen verfhandelaar ToUens en

die dweepte met een chauvinisme naar den trant van den Amsterdamschen

makelaar Helmers. In het gelukkig besef dat men van vele oude moeilijk-

heden van regeering toch voor goed door de revolutie was bevrijd, kon nu

die natie, wier streven— en vaderlandsliefde niet te vergeten !— boven het

directe eigenbelang niet was te verheffen, rustig zich laten regeeren door

een monarchaal bestuur, dat waarborgen bood voor de handhaving van

orde en rust en dat een economischen opbouw beloofde. „Allen verwacht-

ten een zet van bovenaf".

In het staatkundige geeft niet een theorie, maar de praktische gezind-

heid der direct-belanghebbenden de regeermacht in handen van den Vorst.

Hij aanvaardt wat hem wordt aangeboden zonder zich om den theoreti-

schen grondslag van zijn gezag te bekommeren. Tot het maken van de
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later zoo beroemd geworden tegenstelling tusschen een in de Grondwet be-

schreven leer der legaliteit van de macht des Konings en het ongeschreven

beginsel der legitimiteit van het vorstelijk gezag gaf dan ook de eenvou-

dige loop der gebeurtenissen in de dagen van December 1813 geen aanlei-

ding. Die tegenstelling is veel later gemaakt dan de Grondwet zelf . Hoe het

werkelijk is gegaan met de vestiging van de macht dn van den titel van den

souvereinen vorst sclirijft hij zelf doodeenvoudig op den derden December

1813, den dag na de groote proclamatie, aan zijn moeder: „Dealgemeene

wensch is dat ik met de souvereiniteit zal worden bekleed. Gisteren heeft

Amsterdam het voorbeeld gegeven en mij als souverein begroet. ledereen

beschouwt dat als nuttig en noodig. Ik heb daarom gehoor gegeven aan

den algemeenen wensch" .... en even later: .... „Onder dien titel (van

Souvereinen Vorst) heb ik de souvereiniteit aanvaard".

Stelde dan in den aanvang de algemeene wensch eerst den regeerings-

vorm. en daarna de Grondwet in het midden van de staatkundige belang-

stelling, zoo was dit zeker mede omdat de instelling van het nieuwe centra-

le bestuur, dat naar den vorm van de Fransche administratie kon worden

overgenomen en dus ook dadelijk in werking kon treden, de belofte inhield

dat de verkregen macht in dienst zou worden gesteld van den economischen

opbouw. En nu blijkt niet dat bij de uitoefening van dien dienst in 's lands

belang in de eerste plaats werd gerekend op gemeen overleg van den vorst

met de Staten-Generaal. Juist op dit gebied scheen het praktisch den

vorst naast titel en waardigheid, ook de voile regeermacht toe te vertrou-

wen. De Grondwet zou het gemeen overleg met de Staten-Generaal voor-

schrijven op het gebied van het civiel recht, het belastingrecht, het straf-

recht en van den dienstplicht als waarborg voor overmatige belasting der

burgerij maar in de praktijk toch ook tot outlasting van den vorst, die nu

niet zonder medewerking der volksvertegenwoordiging voor de taak stond

zulke zware verplichtingen op te leggen. De vorst alleen organiseerde met

gemakkelijk verkregen medewerking van den Staten-Generaal voor zoover

deze was vereischt het finantieel herstel en den economischen opbouw van

het bedrijfsleven in verband met de omstandigheden, de mogelijkheden en

de behoeften van elken nieuwen dag.

Van een theoretisch staatsdoel is derhalve in den staat van Willem I

geen sprake. De theorie van den welvaartstaat zooals men die nog kende

uit de 1 8e eeuw uit de philosophic van Christian Wolff, de zoogenaamde

eudaemonistische-utilitarische, die elke beperking van de individueele

rechten rechtvaardigde met een beroep op het welzijn en het nut van het

algemeen, was aan den koninklijken koopman vreemd. Zijn staatkunde
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van 25 jaren was evenmin gericht op het „bonheur commun" der Jacobij-

nen noch had hij een absoluut ethisch doel.

Aan zijn staatsinmenging in het economisch leven was dadelijk een grens

gesteld, daar zij niet verder ging dan noodzakeUjk scheen in verband met

de dadeUjke behoefte van de leidende krachten in het bedrijfsleven. Hij

steunde de ondernemers, handhaafde hun eigendom en vermeerderde de

kansen op winst.

In het economisch bestuur van zijn land leed Willem I derhalve

geenszins aan een overdreven etatisme. Hij zal het doel van zijn

bestuur nog eens aangeven, wanneer hij Belgisch Nederland daarin

kan betrekken. Bijna te simpUstisch proclameert de vorst in het Journal

Officiel du gouvernement de la Belgique op 1 Augustus 1814, op het oogen-

blik dat les Hautes Puissances Alliees het algemeen bestuur over Zuid-

Nederland feitelijk toevertrouwen— omhet voorloopig in haar naam uit te

oefenen — aan „le Prince Souverain des Provinces Unies des Pays-Bas":

„Geroepen het land te besturen kom ik tot U met den vasten wil van U
nuttig te zijn en met alle de gevoelens van een vriend en van een vader".

Hij belooft dan al dadehjk den landbouw, den koophandel en alle takken

van volksvlijt te begunstigen. In Noord-Nederland was de vorst dien weg

al op, niet op grond van een theoretisch beginsel, maar op grond van de

praktische noodzakelijkheid en de voor-de-hand-liggende nuttigheid, zoo-

als deze ook door de 18e eeuwsche overigheid reeds waren erkend. En het

kwam hem uitstekend te pas, dat onder Napoleon een administratieve

centrale organisatie was voleindigd, die de voorbereiding en de uitvoering

der overheidsmaatregelen langs ambtelijken weg mogelijk maakte. Een

niet te lastige begrootingswetgever stelt de benoodigde sommen ter be-

schikking van de centrale regeering. Over „beginselen" van staatsinmen-

ging wordt niet gesproken. Dat blijkt dadelijk het best in den aanvang van

het bestuur, toen nog over de beginselen verschil had kunnen opkomen,

toen de sleur nog niet het denken had ingesponnen.

De eerste staatsbegrooting, ingediend bij ontwerp van wet (Nov. 1814)

„tot regeUng der uitgaven van den Staat voor het jaar 1 815 en tot bepaling

der middelen geschikt om dezelve te bestrijden", verdeelt de uitgaven tot

een aanvankelijk bedrag van 51 millioen gulden over een tiental „Posten",

welke elk een departement betreffen. Een eenvoudige „staat der bereke-

ningen" van de behoeften van 's lands dienst geeft nadere inlichting; in

bijzonderheden wordt niet getreden en men zal dus de juistheid moeten

aannemen van wat bij de aanbieding wordt geschreven: „De eenvoudige

tekst dezer wet geeft mij, Edel Mogende Heeren, de vrijheid mij aan der-
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zelver inhoud grootendeels te gedragen" (hetgeen vrij gemakkelijk is wan-

neer alleen ronde sommen worden genoemd). „De koophandel zal daarin

vinden een vernieuwd blijk van 's Vorsten teedere zorgen voor deze eerste

bron van ons nationaal welvaren; terwijl tevens de belangen van het fa-

bi'iekswezen niet uit het oog verloren zijn". Op een bepaald begrootings-

artikel voor dat fabriekswezen schijnt minder te worden gelet; het nut van

de staatshulp wordt „van zelf" begrepen. Vreemd was dat ook niet, want

sedert de jaren 1720/1730 was de nijverheid in verval en aan pogingen tot

herstel met hiilp van de overheid had het ook in de 1 8e eeuw niet ontbro-

ken. Hoe verstandig weet dan ook de vorst het nut van een maatregel van

zijn staatsbestuur aan te prijzen met een beroep op de continuiteit, wan-

neer dit te pas kan komen (considerans van de groote wet van 1 2 Maart

1818 S. 15 op de haringvisscherij).

De overheidsbemoeiing schijnt zich inzonderheid thuis te gevoelen op

het terrein, waar „klagten het voorwerp werden onzer ernstige zorg en

aandacht". Daar iedereen bij den vorst kon klagen was deze zorg aange-

wezen op het wegnemen van bezwaren. Oude ondernemers werden dan wel

boven nieuwe concurrenten bevoordeeld. Dit ondervonden de kommissa-

rissen van de oude, echte pijpen-fabrieken te Gouda tot hun voordeel (K.B.

van 25 December 1818 S. 47), toen de bestaande merken werden geautho-

riseerd om „oneerhjke" concurrentie te voorkomen.

De staatshulp was echter in het algemeen er op gericht de vrije onder-

nemers te steunen. Daartegen was geen verzet. Premien voor allerlei

„aanmoediging" worden grif aanvaard en de motiveering der aanvrage

bij de Staten-Generaal is zeer eenvoudig. „De groote visscherij dezer

landen, bestendig beschouwd als eene belangrijke bron van de alge-

meene welvaart van den Staat en een niet minder belangrijk voorwerp der

nijverheid van deszelfs ingezetenen, heeft dan ook steeds de aandacht van

het algemeen bestuur tot zich getrokken en die ondersteuning en aan-

moediging gevonden, welke met de regelen eener goede staathuishoudkun-

de overeenkomen" . (29 December 1814 missive van Willem I aan de Staten-

Generaal.) Dezelfde praktijk werd gevolgd na het herstel van de afzonder-

lijke directie van den Levantschen handel (wet 1814 S. 80); ook zijn pre-

mien ter bevordering der Groenlands- en Straat-Davids-Visscherij dadelijk

beschikbaar (wet van 19 Maart 1815 S. 27). Bij het herstel van den thee-

handel op China zijn de „omstandigheden" heel anders en dus moet hier

een beperkt monopoliestelsel worden aanvaard, (missive van den souve-

reinen vorst aan de Staten-Generaal van 9 Maart 1815) gehoord „de

meening van kundige negocianten, dat gemelde handel onder die weinige
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takken der algemeene commercie behoort, welke men bevoordeelt door

ze aan zekere banden te leggen". In overeenstemming met de econo-

mische op het directe nut gerichte politiek van den Koning warden enkele

dezer maatregelen dadelijk wear opgeheven door de wetten van 24

December 1817 S. 36, houdende algemeene voorschriften omtrent den

vrijen theehandel, en van 18 Maart 1826 S. 9, „houdende opheffing, zoo

der regten op als van de directie van den Levantschen handel", toen

„het belang van onze onderdanen" dit eischte.

In deze praktijk van staatsbemoeienis moest de algemeene rust wel

worden gebruikt om den geest der mercantiele speculatie te doen ont-

waken en de kapitalen aan te lokken tot den handel zonder uitoefening van

dwang en zonder onteigening in welken vorm dan ook. Het algemeen ka-

rakter van den economischen opbouw eerbiedigde dan ook zooveel moge-

lijk den eigendom. Ook hiervan een voorbeeld en een typische officieele

toelichting, welke gesteld is door de Kamer-Commissie bij het concept

van wet omtrent het sloopen en amoveeren van gebouwen, dat op 15 Juni

1814 bij de volksvertegenwoordiging inkomt. Geprezen wordt dat in de

steden, waar de bevolking zoo is achteruitgegaan, toch bij de voorgenomen

regeling van overheidswege slechts „het misbruik van het regt van sloopen

en amoveeren van gebouwen in de steden geweerd wordt door het ver-

eischte consent der plaatselijke besturen". Vorst en Volk vereenigen zich

op het beginsel, dat niet uit het oog behoort te worden verloren,,, dat het

regt van eigendom en de vrije beschikking over hetzelve zoodanig heihg is,

dat eene beperking hierin slechts in de uiterste noodzakeUjkheid en alleen

binnen de grenzen van die noodzakeUjkheid mag plaats hebben en alle wille-

keurige beschikking vermeden moet worden".

In de economische politiek van Willem I wordt dan ook het eigendoms-

recht niet meer beperkt dan strikt noodzakelijk is om de algemeene wel-

vaart te doen toenemen. Zijn fondsen voor de nijverheid, voor den land-

bouw en voor bescherming van den veestapel, zijn maatregelen om de ka-

pitaalkracht te versterken en den handel te ontwikkelen houden altijd

rekening met de opwekking van het particulier initiatief en het belang van

de bezitters. De hulp van de Overheid, verleend als een tijdelijk noodza-

kelijke steun aan bestaande of aan nieuwe ondernemingen ontaardt ech-

ter later in een stelsel van bevoorrechting van gereglementeerde onder-

nemingen en staat dan ver af van het oorspronkelijke doel, de maatschap-

pelijke krachten aan te wakkeren. Slechts enkele maatregelen— neem de

spoorweg- en kanalenpolitiek van Willem I —• weten dit karakter zuiver

te bewaren. De regeering houdt zelfs niet op te getuigen, dat in beginsel
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de meest mogelijke vrijheid in de beschikking over voorwerpen van

handel en gebruik, als ook in de uitoefening van de bedrijven aan de

ingezetenen behoort te worden gelaten (K.B. van 18 Mei 1827 S. 25), maar

die zelfde regeering weet een tarief- en belastingwetgeving door te drijven,

waardoor de vrijheid van handel verdwijnt ten behoeve van een deels kunst-

matige bevoorrechting van de nijverheid. De groote moeilijkheden komcn

dan ook wanneer de belangen van handel en nijverheid onvereenigbare

eischen stellen, wanneer staatkundige, economische en godsdienstige ver-

schillen ook de welvaart belemmeren. Scherp moet dan worden gelet op de

sociaal-economischefactoren, die het economischherstel hebbenverhinderd.

De sociaal-economische politick van Koning Willem I stelt zich ook

tegenover het pauperisme. Zijn regeeringspraktijk was evenals bij den

staatkundigen en economischen opbouw, gericht op een organisatie van

boven^f . Ten aanzien van de sociale nooden der bevolking, die in armoede

leefde, golden als vanouds drie beginselen: dat de plaatselijke overheid

niet kon dulden dat er burgers of zelfs zwervers en bedelaars van gebrek

omkwamen en zij dus zelve verplicht was de meest bescheiden onder-

steuning niet te weigeren, wanneer deze van elders niet werd verstrekt.

In de tweede plaats was ingezien, dat een goed motief tot ondersteuning

der armen gelegen was in de noodzakelijkheid om de gevaren te bestrijden,

die voor de rust der burgers uit de ergste armoede moest voortvloeien.

De armenzorg had dus mede op dezen grond vanouds een ruimere taak dan

de eenvoudige leniging der gevolgen van de bestaande armoede en welke

die gevaren waren waarmede de armen, de zwervers, de bedelaars de

goedgezinde burgerij bedreigden was bekend. Voorts — en dat is het

derde punt — was het vaste overheidsplicht om mede te bouwen aan het

beste stelsel om de armoede te keeren. Vandaar in de provinciale en stede-

lijke regeeringen van v66r 1798 velerlei steunende maatregelen en velerlei

vermaan om een goede armenzorg uit te oefenen. Willem I en zijn tijdge-

nooten wilden echter veel meer bereiken. Een schitterend particulier

elan, op geen ruime ervaring op het gebied der armverzorging gebouwd,

gaf aanleiding tot het oprichten voor het geheele land van een groote cen-

trale organisatie, de Maatschappij van Weldadigheid, die door den Koning

krachtig gesteund, weldra in veel teruime mate landarbeid verschafte aan

arme gezinnen uit de steden, aan jongens en meisjes van de straat of uit de

gestichten, die het werk in het veld niet konden verzetten. Hier wreekte

zich de geest des tijds en het algemeen karakter van de regeeringspolitiek.

Want wees in de sociaal-economische politiek nuchter, verstandig en
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praktisch, let daarbij op het directe nut, centraliseer de maatregelen en

wil in 1 8e-eeuwschen zin het ongelijke tot gelijkheid dwingen door een op-

voedingssystheem en .... ge zult het pauperisme niet beperken ; en zeker

niet in een tijd dat geen zich krachtig herstellende handel, geen uitgroeien-

de nijverheid van binnenuit in mindering kwamen op de gebreken van

het aangenomen stelsel. Op een gunstig resultaat k6n niet worden gerekend,

maar men begon desalniettemin.

Naast het beperkt hulpbetoon der gewone armenzorg plaatst zich dus de

groote stichting van Johannes van den Bosch. Zij had ten doel den toestand

der armen en der lagere volksklassen te verbeteren door hun landarbeid,

onderhoud en onder\\djs te verschaffen en hen uit den toestand van ellende

op te beuren en tot een hoogere beschaving, verUchting en werkdadigheid

op te leiden. Onderhoud in de kolonien van de Maatschappij werd geruild

tegen arbeid; de arme moest tot den landarbeid worden „opgevoed". De

regeering van Willem I heeft de plannen ondersteund. Zooals immers de

Algemeene Nederlandsche Maatschappij ter begunstiging van de Volks-

vUjt (Brussel 1822) de industrieele ontwikkeling steunde, het nijverheids-

fonds de nijverheid subsidieerde, zoo zou de Maatschappij van Weldadig-

heid den landbouw ondersteunen, heidevelden ontginnen en een fonds

vormen tot bestrijding van de armoede. De Koning stelde slechts als eisch

dat de fabriekmatige arbeid in de kolonie niet verder zou strekken dan om
te voorzien in de directe behoeften der kolonien. De vrije fabriekmatige

arbeid mocht niet worden ondermijnd.

De geschiedenis der Maatschappij is spoedig verhaald. Haar eerste bloei

was kunstmatig. Na haar snelle uitbreiding komt reeds in 1827 stilstand

daama verval en in 1859 de gedeeltelijke ontbinding. Haar reorganisatie

en haar groot maatschappelijk nut vallen in een geheel andere periode

onzer geschiedenis.

De foutenvan de Maatschappij zijn echter de foutenvan den tijdwaarin zij

werd opgericht. Daarom zijn zij nog waard te worden aangewezen. Het ge-

heele plan was te zeer kunstmatig verstandswerk gebaseerd op 1 8e eeuwsche

paedagogiek. De fout was dat het sentiment ontbrak; de oprichters gevoel-

den niet dat het met de regeering gesloten contract van 1 822 over de opne-

ming en verpleging van bedelaars en andere overeenkorasten met gemeente-

besturen of instellingen van weldadigheid, waarbij de Maatschappij zich

verbond weezen, vondelingen en verlaten kinderen te verplegen en gehuwde

militairen (veteranen) op te nemen, tot gevolg moesten hebben dat geheel

verschUlende lagen der bevolking op de landbouwkolonie werden losgelaten.

Hierdoor moest voor een gedeelte het beginsel worden opgegeven dat onder-
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houd slechts zou worden verstrekt tot vergelding van den arbeid, tervvijl ook

allerleimaatregelenvan organisatie enzelfsgestichtsverpleging noodzakelijk

werden die het karakter van een landbouw-kolonie slechts konden schaden.

De fout was ook dat deze serai-officieele vereeniging, die op allerlei wijze

werd gesteund— deed ook niet de Nederlandsche Bank gratis alle ontvang-

sten en betalingen voor de Maatschappij ?— te weinig de moeilijkheden ver-

bonden aan de opleiding en aanstelling van behoorlijk verplegend en contro-

leerend personeel gevoelde. Ontbrak het aan politie-toezicht, dandirigeerde

de miUtaire overheid ongehuwde manschappen der garnizoenstroepen op de

kolonie ! Het belang der kinderen k6n in de kolonie niet worden gediend ....

laat het ons zachtmoedig tegenover de welmeenende bestuurders zeggen.

De fout van den geest des tijds was dat op sociaal-economisch gebied

elk contact met de lagere volksklassen bleef ontbreken. De „opvoeding"

had bij die lagere volksklassen kunnen beginnen in de steden en de dorpen,

waar zij zich thuis gevoelden, wanneer niet elk organiek leven onder de ar-

beiders sedert de revolutie was opgeheven. Die revolutie-periode had noch

hier noch elders vrijheid en gelijkheid gebracht onder de lagere volksklas-

sen. De revolutie had gebracht de bevestiging in economischen zin en de

opkomst in politieken zin der gegoede burger-klassen. Deze konden de

theorie van de contractsvrijheid uitnemend voor haar macht gebruiken.

Zij durfden de concurrentie aan, maar verhinderden de „coalitie" van

handarbeiders. Elk corporatief arbeidersbelang werd ontkend en onder

het motto dat de gilden economisch haar beteekenis hadden verloren en dat

monopolies en concentratie van gezamenlijke belangen voor goed verdwe-

nen waren, verdween ook het verband der handwerkslieden. Daardoor ont-

brak elk contact met de verarmde bevolking. En wanneer de Maat-

schappij dat dan t6ch nog zocht te bereiken, door uitvoering van haar

wensch dat de door haar opgeleide landarbeiders als „verlichte" nieuwe

burgers in die lagere volksklassen zouden terugkeeren, dan bleek dat

aantal veel te klein om eenigen invloed uit te oefenen i)

.

*) Ondanks deze poging tot centralisatie bij de bestrijding van het pauperisme
bleef de ramp der overgroote armoede, die wij keiinen uit de studies van G. K. van
Hogendorp, J. de Bosch Kemper, Heldring, Willem de Clercq, Coronel en Vissering,

bestaan. Het best werd de ellende der lagere volksklassen wellicht begrepen in den
kring van het Reveil. De dragers van de leer van het „droit divin", die tot verdie-

ping van het godsdienstig leven bekeerden, stonden het dichtst bij de echte armen.

Zij hebben de armenzorg van hun tijd werkelijk beinvloed, omdat zij bouwden op
hun gevoelsleven en kracht hadden voor nieuwe daden van verzorging en behoud.

Dat was nog de geest van Bilderdijk (1825)

:

't Is armoe en verval waar g'in verkwijnt en zucht

Daar weelde tergend brast van uwer handen vrucht

maar — en dat moeten wij er bij zeggen: dat was niet de geest des tijds van 1825.
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Intusschen heeft toch ook de Regeering het niet gelaten bij het verleenen

van steun aan een groote Maatschappij . Willem I benoemde ook zelf reeds

in den aanvang van zijn bestuur een commissie van ambtenaren uit de

noordelijke en zuidelijke Provincien tot „het doen van onderzoek naar den

Tegenwoordigen Staat der armen binnen het Rijk en het voordragen der

noodige middelen ter verbetering". Haar rapport moet van einde 1816

zijni).

Heel belangrijk zal dit rapport, waarbij nog behoort een opstel van een

der leden: „Bedenkingen over de armoede", wel niet geweest zijn, want

de opdracht was zeer ruim, en de spanne van het onderzoek niet lang. Het

verslag van 28 December 1816 door Roell, minister van Binnenlandsche

Zaken, aan de Staten-Generaal uitgebracht (Kamerstukken 1816—1817,

pag. 295) op grond van art. 228 van de Grondwet van 1815 moet wel

zijn algemeenheden mede uit het rapport en uit de „Bedenkingen" geput

hebben. Het getal der armen in het Noorden wordt tusschen de 180 en

190.000 bejaarden en kinderen geschat en dus gesteld op een elfde

gedeelte van zijn bevolking. In verschillende steden is de verhouding veel

slechter : te Amsterdam is de verhouding 1 : 3; te den Haag 1 : 7; te Rot-

terdam 1 : 10. Op het platteland is de armoede dikwij Is veel geringer. In

Gelderland en Noord-Brabant zijn dorpen waar zich geen behoeftigen be-

vinden. Behalve de overgroote armoede en de bedelarij constateert de

Minister dat de inrichting en het beheer van het armwezen nog veel te

wenschen overlaat en dat de opvoeding der armen-kinderen vooral voor

talrijke verbeteringen vatbaar is.

De bekende bezorgdheid van den Koning wil spoedig dat er meer en

beter op dit gebied zal worden gewerkt. Op voorstel van Falck (16 Febru-

ari 1818 2) ) zal een groote commissie een nieuwe „genoegzaam overwogene

en op nog meerdere daadzaken berustende" voordracht doen. In het Bij-

voegsel op het Staatsblad verschijnt het K.B. van 27 Februari 1818 tot

instelling van een Commissie, bestaande uit den minister Roell en zes

leden gekozen uit de Staten-Generaal en den Raad van State, belast met

het onderzoek en de voordracht der algemeene maatregelen tot verminde-

ring van het aantal der behoeftigen door hen zooveel mogelijk in de gele-

genheid te stellen om in hunne eigen behoefte te kunnen en te moeten voor-

zien. Gezocht moet worden naar de oorzaak der armoede, hetgeen inder-

') Op het Rijksarchief was wel een verwijzing naar dit rapport te vinden, maar het

rapport zelf werd voorloopig „niet aanwezig" geacht. Veel meer is er ook niet van te

zeggen, want het oud-archief Binnenl. Zaken is nog niet door een deskundige toegan-

kelijk gemaakt voor den leek.

') Algemeen Rijksarchief.
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daad zeer verstandig was gezegd door den vorst. Op het rapport der com-

missie kon de Koning natuurlijk niet wachten, wanneer een zaak van dade-

lijk nut voor wettelijke regeling rijp kon worden geacht. Zooals het K.B.

van 4 November 1816 nog v66rde commissie van 1816 gereed is, maatrege-

len treft om, wegens de duurte der levensmiddelen door misgewas, de min-

vermogenden te helpen door uitvoerve rbod van boekweit en aardappelen en

door openbare werkverschaffing, zoo bereikt de Kanier reeds op 21 October

1818 een wetsontwerp, van beperkte strekking maar van uitnemend prak-

tisch belang, tot het aanwijzen der plaats, waar de behoeftigen in den alge-

meenen onderstand zouden kunnen deelen, en uit geen enkele aanwijzing

blijkt dat de staatscommissie 1818, waarvan de Minister van Binnenland-

sche Zaken voorzitter was, deze Wet van 28 November 1818 S. 40 heeft

uitgelokt. Zij is zeker niet „de wet die aan deze instellingen van weldadig-

heid nieuwe krachten zou verleenen" waarvan een armverslag uit die jaren

gewaagde, maar zij heeft toch nieuw leven gebracht, want na deze wet,

naast de wet en tegen de wet in veroorloofde het centraal gezag zich een uit-

gebreid armbestuur, gaf het tal van beslissingen en verleende het tal van

subsidien in het openbaar (zie de armverslagen), en in het geheim, middel-

lijk en onmiddellijk.

De onafhankelijkheid nu van den vorst tegenover de werkzaamheden

van de door hem ingestelde commissie zou niet zonder bedenking zijn ge-

weest, tenzij hij een voorgevoel heeft gehad dat deze commissie niet veel

zou afleveren. Deze gedachte mag opkomen, want ondanks dat in art. 7

van het K.B. van 27 Februari 1818 was bepaald, dat in het jaarlijksch

armverslag mededeeling zou geschieden „van den uitslag van het onder-

zoek bij het tegenwoordig besluit voorgeschreven en van de maatregelen,

welke dientengevolge zullen zijn of worden in het werk gesteld" is nooit

iets omtrent den arbeid der commissie gepubliceerd noch is voorloopig ^)

een aanwijzing gevonden omtrent den inhoud barer adviezen. Ook schijnt

deze commissie nooit te zijn ontbonden.

Wei is bij K.B. van 3 Januari 1822 no. 36 (Bijvoegsel Staatsblad pag.

1494) een nieuv.e staatscommissie ingesteld onder voorzitterschap van

Prins Frederik, welke naar gelang van haar vorderingen met het onderzoek

naar den waren staat der armen, de plaatselijke en de algemeene maatrege-

len zou voordragen, door welke de toestand der armen kan worden verbe-

terd. Van de nuttige werkzaamheden der commissie wordt in verschil-

lende jaarlijksche armverslagen melding gemaakt maar het betreft dan

*) Een voorloopig onderzoek in het Algemeen Rijksarchief en elders heeft niet het

resultaat gehad de werkzaamheden der commissie te ontdekken.
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punten van ondergeschikt of administratief belang. Een meer algemeen

rapport schijnt slechts te zijn uitgebracht over de banken van leening en

over de spaarbanken. Het rapport van 6 Januari 1824had, ookblijkens

een mededeeling in de armverslagen, de vaststelling van het K.B. van 31

Oct. 1 826 over de banken van leening (Bijvoegsel Staatsblad 1826 pag.

70) tot resultaat.

Het tweede rapport van 29 April 1828 der commissie ^), waarin ook J.

van den Bosch een plaats had gevonden, over de spaarbanken heeft geen

resultaat opgeleverd voor de wetgeving, maar bevat wel eenige meer alge-

meene beschouwingen, waaruit blijkt dat de commissie in het bijzonder

wil letten op de middelen om armoede te voorkomen. Het treft dat de

commissie nog zeer in het bijzonder heeft gelet op de vraag „waartoe de

advijzen van Gedeputeerde Staten der Provincie Luik en van het stedelijk

Bestuur van Harlingen aanleiding geven, namelijk of het doelmatig en

raadzaam zoude zijn te achten om de deelneming in de spaarbanken ver-

pligtend te maken door de Bazen te noodzaken om van het loon door hun-

ne knechts en arbeiders verdiend, een gedeelte in de spaarbanken te stor-

ten; hetzij dan om bij wintertijd of ziekte aan gezegde knechts en arbei-

ders te worden teruggegeven hetzij om een fonds daaruit op te rigten tot

ondersteuning van oude en gebrekkige lieden onder dezelven ?" Het onder-

zoek van deze vraag, al luidt het antwoord ook ontkennend, is merkwaardig

genoeg, vooral wanneer men bedenkt dat in deze jaren na den eersten

bloei van de Maatschappij van Weldadigheid en met de achteruitgang van

den lust om opzending te vragen, herhaaldelijk het denkbeeld wordt opge-

drongen om de behoeftigen die tot werken in staat zijn niet alleen in de ge-

legenheid maar ook ,,in de noodzakelijkheid te stellen" dien arbeid te

verrichten. Van den arbeidsdwang en den spaardwang is niets gekomen.

Van den kunstmatigen industrieelen arbeid in fabrieken, behoorende bij

een Algemeene Armeninrichting als generaal J. van den Bosch zich

heeft gedacht, werd terecht de concurrentie gevreesd en tegen den spaar-

dwang voert de commissie van 1822 zelf aan, dat de maatregel niet zou

strekken tot opwekking en opbeuring maar ter vervanging van den geest

van spaarzaamheid „waardoor de zedelijke strekking veel zoude lijden en

alles daarbij tot de bloote materieele uitkomsten zoude beperkt worden".

De Commissie vreest zeer dat een zoodanige dwangverordening zeer na-

deelig zal werken op de gemoederen der belanghebbenden „deels omdat zij

zich daardoor als het ware geregtigd zouden achten om nog meer zorgeloos

en onordelijk met het gedeelte van het loon dat hen dadelijk zou worden

^) Algemeen Rijksarchief (niet gepubliceerd).
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uitgekeerd te leven" deels omdat de spaarbanken in een ongunstig dag-

licht zouden worden gesteld. Dan vreest de commissie als gevolg der

dwangvoorscliriften : drang tot verhooging van het werkloon, omdat de

werklieden alleen zullen letten op hetgeen zij dadelijk zullen ontvangen

en daardoor vreest zij ook „eene verhooging van den prijs der fabrikaten".

Wei prijst het afzonderlijk rapport van 1828 een loonsverhooging als een

gunstige gebeurtenis, „doch wanneer dezelve niet ontstaat uit natuurlijke

toedragt der zaken, maar integendeel als het ware kunstmatig is, dan strekt

zij tot ontmoediging van degenen door wier kapitalen, kunde en beleid,

het werk aan den gang wordt gehouden, en alzoo ten slotte van rekening,

ten nadeele van de arbeiders zelve, gelijk mede der handelsbetrekkingen

van het Rijk." Aanvankelijk verwerpt de commissie dus het denkbeeld

van den spaardwang als middel tot voorkoming van armoede. Een ander

middel vraagt echter al spoedig de aandacht der Regeering.

§ 2. Het verbod van kinderarheid voorgesteld.

„HET ARBEIDERSKIND WORDT VER-

WAARLOOSD."

In het schoolverslag (art. 226 Grondwet 1815) over 1834 wordt voor

Overijssel ^) het eerst melding gemaakt van een misbruik in de industrie

dat de armoede op den duur nog moet vergrooten. Gesproken wordt van

de oprichting van afzonderUjke kleine kinderscholen. „Een en ander is een

wezenlijke verbetering, welke in andere steden en gemeenten, waar dit

doenUjk is, en inzonderheid in die gemeenten, waar fabrieken zij n, alleszins

navolging verdient. In zoodanige gemeenten zijn de kinderen, in die fabrie-

ken arbeidende, dikwerf verhinderd geregeld onderwijs te ontvangen. Dit

gebrek wekt bekommering bij de provinciale commissie van onderwijs".

Er is hier een eerste aan\vijzing, dat ingezien wordt, dat de kinderarbeid

in de werkplaats en in de fabriek door de uitbreiding van de industrie als

armoede-veroorzakende factor meet en meer in aanmerking moet komen,

hoewel zij tijdelijk, en alleen gelet op het direct belang der ouders, ook

wel is beschouwd als een middel om het gezinsinkomen zoogenaamd te ver-

meerderen. Inderdaad moet de fabriekmatige kinderarbeid echter de an-

ergic van het arbeidende volk op den duur remmen.

De klacht van de provinciale onderwijscommissie van Overijssel is dan

') Ir. R. A. Gorter heeft in de „Economist" van 1920 het door een provinciale

commissie van onderwijs opgemaakte eenvoudige schema van 26 Juni 1835 gepubli-

ceerd voor een eerste arbeidswet, d. w. z. voor een regeling op het gebied van den
arbeid die geheel behoorde bij de sociaal-econoraische politick van Koning Willem I.
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ook herhaald voor Noord-Holland. De armenzorg moet het hebben geweten

dat kinderen door zwaren arbeid op jeugdigen leeftijd hun levenskracht ver-

liezen. Een econoom als G. K. van Hogendorp heeft openlijk vroegtijdig

het kwaad gesignaleerd. Op zijn reizen door Noord- en Zuid-Nederland

om de „Huishouding van Staat" door eigen waarneming te leeren kennen,

ontgaat hem niet, dat de zorg voor goed ondervvijs den kinderarbeid be-

perkt en den algemeenen welstand ter plaatse bevordert. Hem treft op

zijn tocht in den nazomer van 1819 dat in Twenthe de welvaart en de

matige levenswijze van de fabrikanten gepaard gaat met een verbetering

van het schoolwezen ook door de inrichting van fabriekscholen, waardoor

de overmatige arbeid van kinderen wordt voorkomen en welstand wordt

gekweekt. Hoe anders was zijn ervaring twee jaren vroeger in de groote

industriestreken van Belgie: „Ik heb te Verviers, zooals op andere fabrijk-

plaatsen, den rijkdom van de hoofden en de armoede van het werkvolk

opgemerkt. Een middenstand wordt er door de fabrijken minder geboren

dan door den landbouw en door den koophandel. In de fabrijken worden

kinderen gebruikt van hun vijfde jaar af, hetwelk zeer nadeelig is voor

de beschaving en de zedelijkheid". De langzaam opkomende Industrie

dreigde dus reeds op alle— 66k op de nog niet-beschikbare— werkkrachten

beslag te leggen. Maar wanneer nu toch zelfs een Van Hogendorp als voor-

deel aanmerkt, dat, wanneer de fabrieken wel aan den gang zijn en door

inlandschen en buitenlandschen slijt welvaren en de kinderen door den

fabrieksarbeid niet lang tot overlast der ouderen blijven, dan behoeft

het wel niet nader bewezen te worden uit de archieven, dat de armenzorg

de misgewassen van dezen roofbouw had te onderhouden. Deze zou erva-

ren dat de kinderarbeid wordt uitgelokt door de onvoldoende loonen der

ouders, die daardoor de verzorging van hun eigen kinderen niet op eigen

schouders kunnen dragen.

De Noord-Nederlandsche nijverheid, die op de tentoonstellingen van

1 820 te Gent, 1 825 te Haarlem en 1 830 te Brussel geen roem had weten te

verwerven, komt toch na de afscheiding van Belgig eenigszins in beter

doen en het is ook best mogelijk dat door verbeteringen in het bedrijf bijv.

door het invoeren van stoommachines om de weefgetouwen in bewegingte

brengen en in het algemeen door verbeterde productie-methoden aan

bepaalde vormen van uitbuiting van kinderen een eind werd gemaakt. In

het algemeen echter parasiteerde de industrie op den kinderarbeid ^) ; men

*) De gegevens die ons tot inlichting strekken, wettigen de conclusie, dat de

fabriekmatige kinderarbeid met het toenemen van de industrie in de negentiende

eeuw is aangegroeid tot een ramp voor ons volk, waartegen ten slotte een verbod
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wist dat in Nederland uit eigen ervaring en men had toch ook eenige kennis

van de nieuwste rapporten en ontwerpen in Engeland, Frankrijk en Pruisen,

maar deze hadden hier geen directe gevolgen. Prof. Ackersdijk had men over

deze dingen laten spreken, maar men had niet naar hem geluisterd. Het

was op dit gebied nog veelal als in de staatkunde en in de economische po-

litick : Allen verwachten een zet van bovenkf . En die is gekomen ! De naaste

aanleiding was .... een toeval, wellicht een uitvloeisel van het feit dat het

Ministerie van Buitenlandsche zaken in ons land zich voortdurend op de

hoogte het houden van de arbeidswetgeving in het buitenland.

In 1840 waren bij Willem I, zonder adres ten geleide, onder het_

postmerk Schirmeck, drie te Straatsburg uitgegeven, overigens onbe-

langrijke brochures ingekomen van een onbekenden schrijver en een onbe-

kenden afzender, waarin met het oog op de nieuwste fransche wetsont-

werpen, door „un Industriel des Montagnes des Vosges" gehandeld werd

over de noodzakeUjkheid van wettelijke regeling betreffende het bezigen

van kinderen in fabrieken ^). Zijne Majesteit verzoekt bij een schrijven van

bescherming zou bieden. Op de vergelijking van gegevens is deze conclusiegebouwd.

1. Op 31 Augustus 1816 ging van het Departement van Binnenlandsche Zaken
een missive (n°. 61a) uit, waarbij aan de Gedeputeerde Staten der provincies inlich-

tingen werden gevraagd omtrent den toestand der fabrieken en trafieken in de pro-

vincie. De Minister schrijft dat het Gouvernement de instandhouding, verbetering

en de bevordering van de industrie wenscht. Hij wil dus kennen de soort, den aard

en het aantal dierinrichtingen en hoopt dat de Plaatselijke Autoriteiten geene on-

volledige berichten zuUen mededeelen maar het gewicht zullen begrijpen van deze

„statistieke renseignementen". Het treft goed, dat het Bureau van statistiek der

gemeente Amsterdam in 1914 de Amsterdamsche antwoorden heeft gepubliceerd.

In de ..Economist" van Juni 1920 wordt eenzelfde publicatie gedaan omtrent

Schiedam. De inlichtingen loopen over het aantal en de soort der etabhssementen,

over het aantal werklieden daaraan verbonden, over de loonen per week, over de
bedrijfsbelemmeringen en over de middelen van rcdres en zoo is bekend dat onder

de werklieden werden gerekend vrouwen, jongens en meiden (meisjes). De opgaven
vermelden niet op hoeveel fabriekmatigen kinderarbeid moat werden gerekend.

Maar het feit van den kinderarbeid staat vast.

2. De antwoorden, welke op de regeerings-enquete van 1841, — in 1918 ontdekt

door Prof. Aalberse — zijn gegeven en de statistieke renseignementen, welke door

het regeeringsonderzoek van 1860 over de industrieele ontwikkeling zijn verkregen,

wijzen op een voortgang van den fabriekmatigen kinderarbeid.

3. In 1874 verschijnt dan eindelijk een werkelijke nijverheidsstatistiek door de

zorgen van particulieren uitgegeven, maar met steun van den minister Geertsema tot

stand gebracht. De omvang van den kinderarbeid en de verhouding tot het aantal vol-

wassenen spreekt uit deze statistiek duidelijk tot den mensch van toen en van nu.

*) Deze brochures behooren tot een litteratuur, welke vooraf is gegaan aan de

groote enquete van de ..Academic des sciences morales et politiques" naar den omvang
van den kinderarbeid in Frankrijk, waaruit de noodzakelijkheid bleek van maatrege-

len opgenomenin de Fransche wet van 22 Maart 1841 ..relative au travail des enfants

employes dans les manufactures, usines ou ateliers". De reeds vroeger tot stand ge-

komen wettelijke maatregelen in Engeland en Pruisen waren door den dienst van
het Ministerie van Buitenlandsche Zaken aan Willem I bekend en het sprak dus van

zelf dat de koning ook omtrent deze brochures weer het advies inwint van zijn

minister van Buitenlandsche Zaken.
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den Secretaris van Staat op 6 Maart 1 840 omtrent den inhoud dezer boek-

werken een rapport aan zijn Minister van Buitenlandsche Zaken Verstolk

van Soelen, die in den administrateur van de nationale nijverheid Netscher

een geschikt persoon vindt om aan deze opdracht te voldoen. In de door

hem op 25 September 1840 uitgebrivchte nota wordt de zaak belangrijk

genoeg geoordeeld voor een nader onderzoek omdat, al is het kwaad bij

ons nog niet zoo hoog geloopen, er ook in ons land fabrieken, neringen en

hanteringen zijn, „waar vele werkzaamheden en bezigheden worden waar-

genomen door jonge en zelfs zeer jonge kinderen en aankomende jongens

en meiden, die, buiten de gelegenheid om regelmatig het onderwijs in Kerk

en School bij te wonen, in het wUde opgroeien, hunne tusschenuren in

baldadigheid doorbrengen en later, zoo zij al niet tot uitspattingen en mis-

daden vervallen, toch hunne onbeschaafdheid en zedeloosheid op kinderen

en kindskinderen voortplanten". De Regeering ging blijkbaar met het

voorstel, een nader onderzoek te houden, accoord. Het was nog in den tijd

dat het geen theoretische uiteenzetting behoefde om de wenschelijkheid

van overheidsvoorziening te erkennen, wanneer in tijds tegen een kwaad

als de kinderarbeid maatregelen moesten worden beraamd. Geen theorie

aangaande de phcht der Regeering zich in deze zaken, die de vrijheid der

nijverheid betroffen, te onthouden, werkte belemmerend op de actie der

Regeering. Voorgesteld wordt dat aanstonds door informatie bij het Pro-

vinciaal Bestuur een algemeen overzicht zou worden verkregen van de

werkzaamheden in de fabrieken en werkplaatsen, waar de arbeid gedeelte-

lijk door kinderen werd verricht om daarna de voorzieningen te beoor-

deelen, welke, in verband met plaatselijke en andere omstandigheden, het

onderwerp van een voordracht aan den Koning zouden kunnen uitmaken.

Eerst 6 Juli 1841 gaat de brief aan de Gouvemeurs der provincies uit,

onderteekend thans door den nieuwen gematigd-Uberalen Minister van

Wniem II, Schimmelpenninck van der Oye, (na 1848 behoort hij toch weer

tot de Conservatieven) maar geheel gesteld in den geest en deels gelijk

geredigeerd als de ambtehjke nota van 25 September 1840. Is het vermoe-

den gerechtvaardigd, dat de persoonlijke belangstellingvan KoningWillemI

de zaak eerst heeft bespoedigd en zijn aftreden op 7 October 1840 daarna

de afwikkeling heeft vertraagd ? In elk geval wordt thans nog geheel in zijn

geest aan de Gouverneurs geschreven: „Het is eene reeds sedert langen

tijd gemaakte en vaak herhaalde opmerking, dat de %\'ijze, waarop jonge

kinderen tot fabriekmatigen arbeid of in werkplaatsen en andere derge-

lijke inrichtingen worden gebezigd, eenen hoogst nadeeligen, dikwijls

noodlottigen invloed op de zedelijkheid der mindere volksklassen en dus
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middellijk op de welvaart van een geheel volk uitoefent". ,,Wel is waar

bestaan de eigenlijk nltgebreide fabrieken, waar het spinnen en weven

de hoofdzaak is, hier te lande niet op gelijken voet als in Engeland,

Frankrijk en Duitschland en dus biedt de zaak in Nederland nog niet de-

zelfde bedenkelijke zijde aan. Maar intusschen neemt het fabriekwezen toe,

ook met betrekking tot de genoemde twee takken en daaruit vioeit de

mogelijkheid voort, dat het kwaad ook hier te lande langzamerhand van

grooteren omvang en van eenen dreigenden aard kan worden, indien de

zaak aan haar eigen loop wordt overgelaten".

De minister vraagt wel allerlei feitelijke gegevens omtrent het getal der

werklieden onderscheiden in mannen, vrouwen, jongens en meisjes, voorts

kinderen van beiderlei geslacht werkzaam in fabrieken, omtrent de soort

van het werk dat wordt verricht, omtrent de werkdagen en werkuren, de

loonen en omtrent den stand van de ouders, die hun kinderen in de fa-

brieken doen werken, maar het is niet de bedoeling om de overweging van

een beginsel tot na de ontvangst dezer feitelijke mededeelingen uit te

stellen. „Tegen het aangeduide kwaad wenscht de regeering een voorzie-

ning daar te stellen." Ook daaromtrent mogen de gouverneurs adviseeren

want zij worden in de gelegenheid gesteld aan de beantwoording der ge-

stelde vragen opmerkingen van algemeenen aard toe te voegen. Dat de

Regeering bevoegd is intijds maatregelen te nemen „behoeft geene breede

uiteenzetting en dat te dezen aanzien eene verplichting op de Regeering

rust, kan genoegzaam met de voorbeelden van Engeland, Frankrijk en

Duitschland bewezen worden. Alle gouverneurs zijn het hiermede eens.

Drenthe zendt zelfs een ontwerp van een wettelijke regeling bij den

Koning in.

Uit de antwoorden die inkomen blijkt, dat de Regeering zich noch om-

trent den omvang van den kinderarbeid, noch omtrent de stemming der

overheidspersonen heeft vergist. Om nu slechts op het getal der kinderen

te komen is meermalen vermeld, dat de halft der mannelijkeen vrouwe-

Ujke werklieden uit jongens en meisjes beneden 12 jaar bestaat, dat

de ouders dier kinderen behooren tot den behoeftigen stand, dat zij

10, 12 en meer uren per dag moeten werken, en dat voor het onderwijs dier

kinderen slechts bij tusschenpoozen gelegenheid is. „Er kunnen" zoo luidt

een bericht uit Utrecht — door de eigenaars der pan- en steenfabrieken

geene maatregelen ter bevordering van het onderwijs des zomers genomen

worden, vermits de geheele werkzaamheid zoo aaneengeschakeld is, dat er

tijdelijk geene kinderen uit kunnen gemist worden, daar in dit geval

soms volwassenen zouden moeten ledig loopen. De mededeeling, dat

NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK VIII. 2
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onderwijs in Kerk en School kan worden genoten gaat meestal gepaard

met een bericht omtrent een z66 groot aantal werkuren voor kinderen,

dat het nut van dat onderwijs van te voren is uitgeschakeld. „De jongens

en meisjes hebben meerendeels bij hunne komst op de fabriek reeds school-

en godsdienstig onderwijs ontvangen, terwijl verder de gelegenheid be-

staat om des avonds na 8 ure onderwijs te genieten". (Utrecht's bericht.)

Tegen „maatregelen" die de regeering zal nemen, wordt niet geprotes-

teerd, al is dan ook het advies omtrent den inhoud dier maatregelen zeer

verschillend. Een bij Gedeputeerde Staten van Zuid-HoUand ingekomen

bericht uit Leiden eischt niet meer dan „aan de fabrikanten de verplich-

ting op te leggen, dat op hetzelfde tijdstip b.v. 's middags van twaalf

tot twee uren eene rusttijd plaats had, waarvan een uur voor school en

een uur voor schafttijd werd besteed". Vrij algemeen is echter de wensch,

dat geen kinderen beneden 10, 11 of 12 jaren tot fabriekmatigen arbeid

zuUen mogen worden gebezigd en dat jongens en meisjes boven dien leef-

tijd niet in de fabriek zullen mogen worden opgenomen, tenzij zij voldeden

aan eenige zeer bescheiden eischen van intellectueele ontwikkeling (naar

Pruisisch model : Verordening van 9 Maart 1 839) en dat in het algemeen

het godsdienstig en maatschappelijk onderwijs zeer behoort te worden uit-

gebreid. Alleen Noord-Brabant ziet het nut der algemeene regeling van

den kinderarbeid niet in. Overigens wordt de voorzorg der regeering ge-

prezen. Noord-Holland wijst echter met nadruk op twee gewichtige hinder-

palen bij de uitvoering der maatregelen, welke de Regeering wil nemen:

het eigen belang der fabrikanten en den onwH of de zorgeloosheid der

ouders. Er moet dus een toezicht zijn van de plaatselijke poUtie en, „zou

daartoe aan dezelve bij de wet noodige volmacht kunnen worden ver-

leend." Bovendien vorderen de belangen der nijverheid —, ook daarop

moest de regeering letten — ,,dat men haar geene te bezwarende voor-

waarden oplegge, welke in een tijd van schier overdrevene concurrentie

haar totaal bederf tengevolge zouden kunnen hebben". Geen theorie om-

trent de bevoegdheid der Regeering houdt de noodige maatregelen tegen.

Het belang eener betere opvoeding van de jeugd moest „boven alle consi-

deratien gesteld worden al moest dit dan ook schade en nadeel voor fa-

brikant en kinderen teweeg brengen ". Verscheidene adviezen gaan zelfs

verder en vragen om meerdere maatregelen, ook in het belang van volwas-

senen. Drenthe, Zeeland, en Noord-Holland wenschen, dat de kinderen

v66r de opneming in de fabrieken geneeskundig zullen worden onderzocht,

of hunne lichameUjke gesteldheid al dan niet gedoogt daarbij werkzaam

te zijn. Drenthe en Zeeland stellen voor, de verplichting op te leggen, dat
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de jongens en meisjes in den regal afzonderlijk werken. Van uit Middel-

burg wordt voorts gevraagd of niet tevens overheidsmaatregelen moeten

worden genomen om alien nachtarbeid van kinderen uit te sluiten en te

verbieden „het werkloon der arbeiders geheel of gedeeltelijk in natura te

voldoen; „ter\\njl geene inhoudingen of kortingen op hun weekloon, anders

dan met goedkeuring van het plaatselijk bestuur zuUen mogen worden

bewerkstelligd en ten slotte, dat er bij de toepassing van het Hinderbe-

sluit van 1824 op worde gelet, „dat uit de localiteit en inrichting geene

schadelijke gevolgen voor de gezondheid der arbeiders kunnen ontstaan".

De mentaliteit der provinciale en plaatselijke besturen blijkt opnieuw,

wanneer zij worden aangeschreven hun oordeel te geven over de middelen

tot verbetering van den staat van het armwezen, welke worden opgesomd

in een destijds beroemde verhandeling van den heer G. Luttenberg i).

Tot stand gekomen met voorkennis en instemming van den heer C. J.

Feith, Referendaris bij het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, Chef

van de Afdeeling Armwezen, scheen het werkje geschikt om daarop de

consideratien en het advies der Provinciale Besturen te verzoeken. De

ontvangen antwoorden (van 1841 en 1842) zijn ook voor de geschiedenis

der bronnen van onze sociale wetgeving van belang, omdat in de „Proeve"

wordt voorgesteld : de invoering eener (algemeene) verordening, ten aanzien

der toelating van de kinderen als werklieden op de fabrieken, en der be-

stemming van een gedeelte van het arbeidsloon in eene spaarkas, bij welke

verordening tevens voor derzelver zedeUjke en godsdienstige opvoeding

worde zorg gedragen. De provincies houden zich aan het reeds gegeven

advies. Enkele provinciale besturen wijzen er nog op, dat een voorziening

van gouvemementswege ten aanzien van den kinderarbeid kan worden

verwacht, daar de Regeering van het wenschelijke en noodzakelijke eener

algemeene regeling bij wet of bij besluit reeds overtuigd is en zij ook daar-

tegen geen bedenkingen hebben (Zeeland, Gelderland). Het plan omtrent

een gedwongen besparing der loonen vindt echter vanuit Arnhem geen

medewerking. Noord-Brabant bUjft ook thans bij het afwijkend oordeel.

Eenvormigheid der voorschriften over het geheele land zal den fabrikant

belemmeren of de kinderen aan wegzending en wxrkeloosheid blootstellen.

Plaatselijke voorzieningen zouden echter wellicht mogelijk zijn, waarbij

^) G. Lutienberg: Proeve van onderzoek omtrent het armwezen in ons Vaderland

(1841). Het invoeren eener verordening nopens de toelating en den arbeid van kinde-

ren op fabrieken wordt daarin aangegeven als een der middelen, meer rechtstreeks

onder het bereik der Hooge Regeering ter verbetering en opbeuring van den stand der

armen.
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dan met den bijzonderen aard en de eigen behoeften der plaatselijke fabrie-

ken en werkplaatsen rekeningzoukunnenworden gehouden. Groningen ont-

houdt zich van een positief gevoelen op dit punt, omdat er in die provincie

slechts enkele fabrieken voorkomen, maar Zuid-Holland vindt thans ge-

legenheid nog eens uitdrukkelijk te betogen, dat het voor den lichamelijken

en geestelijken welstand der kinderen noodlottig is hen in fabriekmatigen

arbeid naar willekeur van ouders of meesters te werk te stellen. „Ook in

onze fabrieksteden is de naar lichaam en ziel ontaarde bevolking daar, om
van den verderfelijken invloed van te vroegtijdigen of overspannen arbeid

in kindschen leeftijd te getuigen".

De stemming in het land was dus in de eerste jaren na 1840 niet

geheel ongunstig voor het treffen van algemeene maatregelen in het be-

lang der fabriekskinderen. De voorstellen der gouvemeurs waren zelfs

dikwijls ingrijpend ^).

Na de enquete is er van de regeling van den kinderarbeid echter niets

gekomen. Een nieuwe tijd eischte ook de arbeidskrachten van vrouwen

en kinderen. De meest noodzakelijke algemeene maatregel zou zelfs uit-

blijven.

TWEEDE HOOFDSTUK.

1840 1875. DE PERIODE VAN DE VRIJHEID.

§ 1. Staatkundige, economische en sociaal-economische aanteekeningen,

bestemd de sfeer aan te geven, waarin de pogingen om tot invoering

van een verbod van kinderarbeid te komen, moesten mislukken.

„LET NATURE HAVE ITS COURSE".

Het toegewijde persoonlijk regiem van den Vorst staat thans te wor-

den vervangen door het regeeringsbeleid van de zichzelf in gemeente,

provincie en staat besturende burgerij.

De nieuwe tijd, in Frankrijk door de Juli-revolutie tegen het absolute

koningschap geopenbaard, voor Engeland in de nieuwe kieswet van 1832

beschreven, vangt in Noord-Nederland aan met het krachtig nationaal elan

van 1831, ook op geestelijk gebied zich uitende door meerdere bewijzen

van een vrijer geestelijk leven, van individualiteit tegenover napraterij,

van persoonlijkheid tegenover conventie. Op staatkundig gebied echter

^) Zie Sociale Voorzorg November 1919.
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schijnt het, na de eerste opflikkering, noodzakelijk de buitenlandsche

politiek van den Koning tegen beter weten in nog tien jaar lang te steunen

ondanks steeds duidelijker bleak, dat hij de wezenlijke belangen der bur-

gerij door zijn finantieel wanbeleid schaadde.

Na 1840 verdwijnt dan het wezen van het persoonlijk koninklijk regee-

ringsstelsel en omdat Willem II dit stelsel in den ouden vorm niet

wenschte te handhaven en omdat het niet meer was te handhaven van het

oogenblik af, dat de Tweede Kamer der Staten-Generaal het eindelijk

(December 1839) aandurfde ora twee ministers van den Koning, den be-

kenden generaal van den Bosch en Beelaerts van Blokland, met een votum

te treffen. Door de verwerping op 23 December 1839 van de begrooting

voor 1 840 veroordeelde de Tweede Kamer 's Konings finantieele en kolo-

niale politiek met algemeene stemmen — unicvim onzer staatkundige ge-

schiedenis — toen bij deze stemming slechts de minister van finantien,

tevens lid der Tweede Kamer jhr. Mr. G. Beelaerts van Blokland v66r

stemde. In de jaren van het koningschap van Willem II groeit dan de

lust en de macht van de burgerij om de regeering over te nemen zonder

den goeden invloed van den Koning te vernietigen. 1 848 levert ten slotte

de staatkundige vormen voor de geleidelijke ontwikkeling van de volks-

regeering in de constitutioneele monarchie. Voor de politieke macht van

den Vorst komt in de plaats de regeeringsbevoegdheid van een zelfstandig

sterk college : de Kroon, de Regeering, samengesteld uit den drager van

het Koninklijk Gezag en de verantwoordelijke ministers.

De zelfstandigheid dier Regeering of, zooals Thorbecke niet ophield te

formuleeren: de zelfstandigheid der monarchische Regeering brengt

echter niet mede dat de Regeering — als weleer de Vorst— op het gebied

van het publiek recht de vrijheden der burgers door het stellen van

bindende regels zou kunnen beperken. Het algemeene beginsel der vrijheid

eischt dat tot die beperking slechts de wet zou zijn bevoegd. Zooals de

codificatie van 1 838 reeds het privaatrecht veilig had gesteld tegenover elk

overheidsgezag zoo wordt in 1 848 op het gebied van het publieke recht de

Vorst als zelfstandig, regelend orgaan op het gebied van het publieke

recht vervangen door het instituut van de wet. De uitsluitende bevoegd-

heid van den wetgever betreft zoowel de organisatie van den modernen

Staat „den Staat in rust" (uitdrukking van Prof. Oppenheim) als de

werking van den Staat tegenover de burgerij, „den staat in actie" (uit-

drukking van Prof. Oppenheim).

De Grondwet, de gemeentewet, de provinciale wet, de kieswet, de wet

op den Raad van State betreffen alle dien Staat in rust ; de onteigenings-
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wet, de wet op de jacht en de visscherij, de onderwijs- en militiewetgeving

betreffen alle dien Staat in actie.

Zoo heeft het midden van de negentiende eeuw de staatkundige vormen

gevonden om de vrijheden van de burgerij te beschermen tegen den wil

van den Vorst en tegen de zelfstandige regelende bevoegdheid van de

nieuwe „Regeering". Individueele vrijheid regal, beperking en afpaling

der vrijheidssferen uitzondering en die uitzondering gesteld onder de

hoede van de wet als een bescherming, als een inveiligheidstelling tegen-

over de zelfstandigheid van het overheidsgezag. De wet zou de vrijheden

verzekeren en waarborgen, bij uitzondering zou zij vrijheden moeten be-

perken en verpUchtingen opleggen. De wet zou dus raeer moeten doen dan

registreeren wat in het maatschappelijk leven is gegroeid; de wet zoude

niet de rechtsovertuiging volgen; „wet en wetgever moeten niet bij de

natie ten achtere blijven, niet enkel den oogenbUkkeHjken toestand van

een volk uitdrukken; zij moeten dien v66r zijn; zij moeten voor dat volk,

in de richting zijner natuurhjke ontwikkeling, vormende kracht zijn"

(Thorbecke, 27 Nov. 1856, Tweede Kamer). Door te sturen in de richting

zijner natuurlijke ontwikkeling zou het verband tusschen wet en natie

niet worden verbroken. Om dat verband immer te handhaven werkt

juist een volksvertegenwoordiging mede bij het tot stand brengen van de

wetgeving om waarborgen te geven tegenover eigen-gereid overheidsgezag.

„De kracht der wet ligt in hare overeenstemming met den geest van

hen, die haar moeten naleven. Geen macht is zoo groot, die eene wet-

geving in strijd met de logica van een ontwikkeld volksverstand lang zou

kunnen handhaven". (Voorstel der negen mannen van 1 1 December 1844.)

Pijnlijk had menigmaal de burgerij vroeger ervaren dat de Overheid,

regelend, het maatschappelijk leven trachtte te leiden naar haar inzicht.

Radicaal had Wniem I in zijn latere regeeringsjaren ook wel het

overheidsbevel gesteld tegenover een vrije ordening der maatschap-

pelijke belangen welke daardoor niet tot ontwikkeling hadden kunnen

komen. Het is dus wel zeer duidelijk, dat de kringen dier burgerij,

waar behoefte naar individueele vrijheid bestond op elk gebied,

ontvankelijk waren voor de gedachte dat de rechtsordening niet van

bovenaf wUlekeurig kan worden ingesteld en opgelegd, maar dat zij de

bestaande behoefte naar geesteUjke, economische en politieke vrijheid

heeft te erkennen en te beschermen. Die vrijheid kon niet door een wet

worden gedecreteerd ; zij bestond als een macht van de burgerij,

die zich zelf had gemaakt. Zij werd in het onderling verkeer regel;

de beperking van de individueele vrijheid was de uitzondering en was
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deze beperking noodzakelijk, dan zou zij slechts door de wet kunnen wor-

den opgelegd, 66k op het gebied van het publiek recht.

Op economisch gebied is de strekking van het staatsbestuur dezelfde.

De vrijheid en de harmonic van maatschappelijke belangen, die mocht

worden voorondersteld, was de regel; de beperking dier belangen was de

uitzondering toevertrouwd aan een speciaal daartoe aangewezen orgaan:

de wet. Daardoor was op economisch gebied de eerste taak van den Staat

:

onthouding tegenover het economisch leven. Tot de aanwijzing dier

tendens mag thans worden overgegaan — omdat het wel geen aan-

wijzing behoeft dat ook op geestelijk gebied de vrijheid primeert —
nu immers een geesteUjke kracht der burgerij die vrijheid mogehjk

maakte. Maar mogen toch ook op geestelijk gebied eenige voorbeelden

worden gegeven, dan kunnen genoemd worden het Kon. Besluit van

9 Januari 1841 S. 2 over de erkenning en toelating van Christelijke af-

gescheidene gemeenten, opgevolgd door het K.B. van 1 Oct. 1868 S. 135

tot opheffing van de ongelijke behandeling der afgescheidenen ; het K.B.

van 2 Januari 1842, waarin grootere vrijheid voor het bijzonder onderwijs

werd toegestaan (deStaatscommissievander Capellen-GroenvanPrinsterer

had hiertoe geadviseerd) ; art. 170 van de grondwet van 1848 bepalende

„de tusschenkomst der Regeering wordt niet vereischt bij de briefwissehng

met de hoofden der onderscheidene kerkgenootschappen, noch, behou-

dens verantwoordelijkheid volgens de wet, bij de afkondiging van

kerkelijke voorschriften ; en de beschikking van den Minister voor de

Zaken van den Hervormden Eeredienst van 4 Januari 1862 houdende in-

trekking van onderscheidene beperkende verordeningen betrekkelijk het

beheer der Israelitische zaken.

Op economisch gebied is de beperkte omvang van de taak van den wet-

gever uit het vrijheidsbeginsel dadeUjk te verklaren. Ook hier heeft de

wetgever een absoluut doel: zooveel mogelijk vrijheid te waarborgen.

De onthouding past tegenover den handel, tegenover de nijverheid, tegen-

over het geheele economisch leven. Wanneer Thorbecke in de Tweede

Kamer der Staten-Generaal wordt aangevallen over de wederinstelling bij

het Departement van Binnenlandsche Zaken van een Afdeeling: Nijver-

heid — dit wekt dadelijk den argwaan van den geest des tijds — vertolkt

Thorbecke in de vergadering van de Tweede Kamer van 20 December 1 850

het algemeen aanvaard economisch systeem tot ieders tevredenheid : „De

herstelde afdeeling bemoeit zich met leiding van de bijzondere nijverheid

zoo weinig, dat ik bij elke gelegenheid tracht het initiatief van zelfstandige
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werkzaamheid door particulieren te doen nemen, verre, particuliere nij ver-

heid in het leven te willen roepen door middel van het budget. Dit toch

komt mij voor eene verwerpelijke richting te zijn geweest van een vroeger

Gouvernement. Derhalve, zoo de geachte spreker (de Heer van Golstein,

liberaal afgevaardigde voor Utrecht) aan de afdeeling voor de nijverheid

hetzelfde verkeerde doel toeschrijft, is dit niets dan een louter uit de lucht

gegrepen onderstelling; hij kan geene enkele handeling aanwijzen, waaruit

de poging zou blijken om sommige takken van nijverheid te bevoorrechten

of om particuhere nijverheid te leiden; maar indien hij er op letten

wilde, zou hij wel zeer vele handehngen kunnen vinden, waarin die geest

van vrijheid doorstraalt, die het nemen van het initiatief afwacht van de

particuheren, doch gereed is om tegemoet te komen waar tegemoetkoming

enkel in de macht der Regeering en een Regeeringsphcht is." Hiermede

zijn alle partijen in de Tweede Kamer het eens. Thorbecke formuleert

nog eens: „Eene Regeering kan te weinig doen, maar zij doet ook hcht

te veel".

De pohtiek van de vrijheid voert in den loop van de jaren 1840—1875

tot een serie maatregelen op economisch gebied, welke geen auteur zou

wagen in zijn tekst op te nemen, nog minder toelichtingen en conside-

ransen over te schrijven. Op elk gebied van het economisch leven

moesten belemmeringen worden opgeheven, bepahngen worden afgeschaft.

Zelfs dit moest met eenige omzichtigheid geschieden. De toeleg der Regee-

ring is altijd het economisch ,,voorrecht" zooveel mogelijk langzamerhand

te vernietigen, de premien bijv. voor de ondernemers geleidelijk te ver-

minderen en ten slotte te doen ophouden. De partijverschdlen en ook de

persoonlijkheid van groote leiders als Thorbecke en Groen van Prinsterer

treden hier veelal terug tegenover den algemeenen geest des tijds. Ook

de bestrijding van den kant van de conservatieve staatspartij is op econo-

misch gebied het zwakst; zij verzet zich in het algemeen bij elk begroo-

tingsdebat tegen het „systeem van afschaffen" ; in haar leeft voort de

geest van de altijd-verzorgende Overheid, welke geest gelukkig niet is ge-

dood wanneer een andere tijd — na 1870 — haar hulp behoeft ten bate

van de vervvaarloosde economisch-zwakken.

Voorloopig is van 1840 af de geest des tijds gericht op algemeenen vrij-

dom „vrijdom als regel niet als gunst van het gouvernement". Die

vrijheid werd ook in het internationaal verkeer beginsel, sedert

Engeland in 1846 de graanrechten afschaft en de Akte van Navigatie

intrekt met dwang — o ironie van de vrijheid — tot wederkeerig-

heid. Willem I heeft den overgang tot den vrijhandel niet zoo ge-
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makkelijk mogelijk gemaakt, integendeel dezen verzwaard. De schok was

op handelsgebied het grootst. 1845 leidt dien overgang in met een be-

perkte herziening van het tarief van de rechten op den in- en uitvoer.

1 849/1 850 stelt het beginsel en opent de praktische mogelijkheid voor

den vrijen handel door de indiening (1 December 1849) van de scheep-

vaartwetten, waardoor tot voordeel van den handel, het aan de Xeder-

landsche schepen vroeger verleende voorrecht verviel. Het beginsel

wordt door Minister van Bosse (eerste ministerie Thorbecke van 1 Nov.

1849 tot April 1853) nog eens zuiver gesteld: het handelsverkeer heeft

zich ontvvikkeld en uitgebreid; de vervoermiddelen zijn vermenigvuldigd

en volmaakt; de geest van individueele concurrentie is wakker; persoon-

lijke werkzaamheid van den ondernemer is vereischt; de inspanning tot

den arbeid behoort tot den werkkring dervrije burgers; de eenige roeping

der Regeering is voortaan deze: zooveel mogelijk toe te zien, datdeheil-

zame en vruchtbare aanwending der hulpmiddelen, welke de aard en de

ligging des lands en de vatbaarheden en eigenschappen zijner bewoners

aanbieden, door geen verachterde of onredelijke staatsinstellingen worde

belemmerd, de eenige roeping van de Regeering is zich tegenover de be-

langhebbenden van inmenging te onthouden, elk v66rrecht te vermijden

en slechts de ontwikkeling van zelfstandige kracht te steunen. Op
economisch gebied is voor de regeering onthouding dus de eerste wet.-"-)

*) De maatregelen tot verwezenlijking vaa de economische vrijheid zijn

:

K. B. 27 Febr. 1841 verwijst naar het K. B. van 4 Febr. 1841. De administratie

voor de nationale nijverheid opgeheven en ontbonden. De afdeeling „Nijverheid" aan
het Departement van Binnenlandsche Zaken hersteld in 1850 onder Thorbecke *).

K. B. 21 Jan. 1845, S. 5, houdende intrekking en buiten-werking-stellen van be-

sluiten in zake bereiding en den handel van meekrap.

Wet 19 Juni 1845, S. 28, waarbij wordt vastgesteld een nieuw Tarief van rechten

op den in-, uit- en doorvoer. Deze wet is herhaaldelijk herzien en vervangen door de
Tariefwet van 15 Augs. 1862, S. 170 welke wet later weer is herzien o. a. in 1877.

Vergelijk de wet van 29 Juni 1863 S. 96 betreffende den vrijen invoer in Ned. -Indie
van grondstoffen voor de nijverheid. Afschaffing der Indische differentieele rechten

(1872).

Wet 9 Mei 1846, S. 33, tot opheffing van het Fonds der Nationale Nijverheid.

Wet 30 Mei 1847, S. 24, tot opheffing van de wet van 29 Dec. 1835, S. 41 ter be-

vordering der belangen van den landbouw (schaalrechten).

Deze wet van 1847 stelt tevens de in- en uitvoerrechten voor granen en slachtvee

vast, waardoor meerdere \Tijheid wordt verkregen.

K. B. 17 Dec. 1847, houdende openstelling van den handel en de vaart op de kolonie

Surinamevoorallevolken,metwelkehet Koningrijkd. Nederlandeninvriendschapleeft.

Wet 8 Augs. 1850, S. 47, scheepvaart-wet tot regeling van de belangen der Neder-

landsche Scheepvaart en tot opheffing van de bepalingen waarbij aan het nederlandsch

schip voorrechten boven vreemde schepen worden toegekend. Bij deze wet werd ook
een verlaging ingevoerd van de rechten op den invoer van scheepsbouwmaterialen.

Wet 8 Augs. 1850, S. 48, tot afschaffing der regten van doorvoer, en tot staking van

*) De hier genoemde bepalingen, die niet in het Staatsblad zijn te vinden, zijnver-

meld in Luttenberg, Chronologische Verzameling.
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Haar positieve taak vindt de Regeering, waar de individuen geacht worden

niet zonder overheidshulp te kunnen slagen. De Regeering heeft een eigen

wegen-, kanalen- en spoorwegpolitiek ; het tentoonstellingswezen eischt

haar steun ; zij roept de medewerking in van de Staten-Generaal voor het

tot standbrengen van de telegraafwet (7 Maart 1852 S. 48, Thorbecke

en de wet op de brievenposterij (12 April 1850 S. 15, Van Bosse). De

beperkte regeeringsbemoeienis met het economisch leven dn haar prin-

cipieele onthouding sluiten beide bij de praktische behoeftenvan het maat-

schappelijk leven aan. AUes is praktijk en zelden noemen de stukken en

de debatten bij de behandeling der wetten, die de economische vrijheid

de heffing der scheepvaartregten op den Rijn en I Jssel. Door verschillende reciproci-

teitsverdragen waren, sedert 1845, reeds dedoortochtsrech ten op den Rijn aangetast,

aldus den weg banend voor deze wet. (2 Sept. 1851, S. 132 en S. 133, idemop de Maas).

Wet 8 Augs. 1850, S. 49, bepalende dat ook voor buitenslands gebouwde schepen

Nederlandsche zeebrieven zullen worden uitgereikt.

Na 1850 beeindiging van de regelmatige ondersteuning onzer Industrie via de lijn-

waadcontracten der Ned. Handel Mij.

K. B. 7 Jan. 1851, tot opheffing van de provinciale „commissien van den Land-
bouw" (van 1805) in verband met de liquidatie van het fonds voor den landbouw.

Kon. Boodschap van 24 Febr. 1851. De 7 ontwerpen van Van Bosse, tot reorga-

nisatie en hervorming van het belastinggebied, waar weinig van te recht kwam, deden
waarlijk geen „roekeloozen greep" in ons belastings telsel ; rentebelasting niet aanvaard.

K. B. 27 Febr. 1851, houdende bepalingen omtrent de premien voor de onder-

scheidene zeevisscherijen over 1851. Zie ook K. B. v. 5 Jan. 1853.

K. B. 9 Nov. 1851, S. 142, nieuw reglement voor de Kamers v. Koophandel en Fa-

brijken.

Wet 18 September 1852, S. 1 78, omtrent den waarborg en debelasting der gouden en

zilveren werken ontlast de nijverheid van goud- en zilversmeden van belemmeringen
in hun bedrijfsvrijheid.

K. B. 27 Sept .1854, S. 135, tot aanmoediging van den invoer van granen en andere

levensmiddelen. Het K. B. is vervallen door de wet van 25 Dec. 1854, S. 160 waarin

een tijdelijke en afloopende regeling tot stand kwam.
Wet 14 Juli 1855, S. 105, tot afschaffing van het tonnegeld der zeeschepen.

Wet 24 December 1856, S. 130, waarbij o.a. in hoofdzaak de belemmering wordt op-

geheven tegen deelneming in buitenlandsche geldleeningen.

Wet 13 Juni 1857, S. 86, op de Zeevisscherijen. (Staatscommissie Buys) Art. I. Er
wordt aan elk een volkomen vrijheid gelaten, de verschillende takken van zeevisscherij

naar eigen goedvinden uit te oefenen. Invoerverboden opgeheven.

Wet 22 Dec. 1857, S. 171, tot buiten-effect-stelling en vervanging der Fransche wet

van 3 Sept. 1807 op de interesten. De nieuwe wet bepaalt de wettelijke interesten

zonder echter het beding van hoogere in het algemeen te verbieden.

1857. Nederland doet mede aan den afkoop van de Sonttol, waartoe / 1.900.000

(van de 47^ millioen) door ons wordt bijgedragen.

Wet 7 Mei 1859, S. 53, tot regeling van de afschaffing derslavernij in Ned. Oost-Indie.

K. B. 20 Juli 1862, S. 138, houdende wijziging (hoofdzakelijk intrekking) van het

K. B. van 1 Juni 1820, S. 14, houdende maatregelen ter opbeuring der inlandsche fa-

brijken van lakens en andere wollen manufakturen.

Wet 8 Augs. 1862, S. 164, houdende opheffing derslavernij in dekolonieSuriname,

op overweging „dat het welbegrepen belang der kolonie Suriname de opheffing der

slavernij vordert."

Wet 15 Augs. 1862, S. 170, tot vaststelling van de nieuwe tarief-wet.

K. B. 29 Sept. 1862, houdende intrekking der bestaaude voorschriften nopcns de
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als regel erkennen, de beperking als uitzondering vastleggen, den naam

van den theoretischen grondlegger dier vrijheid, den achttiende-eeuw-

schen Adam Smith. Hij had de opkomst van de eerste Engelsche Industrie

beleefd en haar vrijheidsbelangen onderkend. Zijn vrijheidstheorie werd

door de vrijheidlievende bourgeoisie van het midden der negentiende

eeuw gevolgd, maar tevens verdraaid. Wisten de drie en zeventig

duizend kiezers, als bezitters opgeroepen door de Kieswet van

1850 voor de directe samenstelling van de Tweede Kamer, en daartoe

vooral „geschikt" geacht omdat vooral zij behoefte hadden aan orde

en rust, — wisten die direct-belanghebbenden bij het economisch vrij-

heidsbeginsel wel, dat Adam Smith ook had geleerd dat een maat-

schappij alleen bloeit, wanneer alle maatschappelijke groepen wel varen ?

En bloeide in dien zin de geheele Nederlandsche maatschappij van het

midden der negentiende eeuw of was welvaart opnieuw het voorrecht

van weinigen ? Was de economie als wetenschap ten bate van weinigen

te gebruiken of lette men bij de toepassing van de leus : La lutte pour

la vie, ook op de economische positie van de economisch-onzelfstandigen

en van de economisch en sociaal zwakken ?

Op staatkundig gebied is de leiding aan enkelen. Willem II had het ont-

werpen van de nieuwe Grondwet wel aan meerderen toevertrouwd en na

1830 was ook wel een geslacht gegroeid bereid de regeering in den staat,

provincie en gemeente zelf te aanvaarden, maar bijna van den aanvang

der beweging af was er toch een, die „de genie om zijn land te regeren in

zich voelende, de hand naar de teugels uitstrekt" ^). Thorbecke beheersch-

te den geest van zijn tijd op staatkundig gebied, omdat liij de passende

vormen voor het nieuwe staatsbestuur doceert, formuleert en in de

praktijk weet door te voeren. Daarom is Thorbecke de stichter van

mededeeling der prijzen van de ter markt gebragte waren en andere voortbrengselen,

derhalve intrekking van de K. K. B. B. v. 9 Juni 1816 en 27 Febr. 1856.

1863. Nederland staat toe dat de Schelde-tol wordt afgekocht.

K. B. 1 Dec. 1865, S. 131, tot afschaffing van alle vroegere bepalingen omtrent de

certificaten van Nederlandschen oorsprong of bewerking.

Wet 9 Apr. 1869, S. 60, houdende afschaffing van het zegelrecht op de gedrukte

stukken en op de advertentien in de nieuwspapieren.

Wet 23 Mei 1869, S. 94, houdende afschaffing van het registratierecht van buitens-

lands gebouwde schepen.

Wet 15 Juli 1869, S. 126, tot afschaffing van het verleenen van uitsluitenderegten

op uitvindingen en verbeteringen van voorwerpen van kunst en volksvlijt. De consi-

derans luidt dat het verleenen van uitsluitende regten op uitvindingen en verbeterin-

gen of eerste invoering van voorwerpen van kunst en volksvlijt noch aan de ware be-

langen der nijverheid, noch aan het algemeen belang bevorderlijk is.

') Thorbecke, Historische Schetsen, pag. 127.
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den Nederlandschen Staat in zijn midden-negentiende-eeuwschen vorm.

Op economisch gebied was de leiding aan velen, die hetzelfde wilden,

gelijke belangen vertegenwoordigden en de economische vrijheid voor de

ontwikkeling dier belangen noodig hadden. Zooals ook op geestelijk gebied

vele voorgangers sedert 1830 voor de geestelijke vrijheid hadden getuigd

en ook daar de leiding van velen een algemeene beweging had verwekt,

zoo was ook op economisch gebied niet een de voorganger, de vormer, de

geestelijke leider, die de groeiende nieuwe maatschappelijke verhoudingen

op economisch gebied had begrepen, maar stonden mannen van weten-

schap, ondernemers, self-made men, practici en theoretici klaar om de

belemmeringen voor de economische vrijheid op te heffen en het georga-

niseerd verzet daartegen verloor met de jaren zijn kracht.

Maar wie telt of noemt de namen van leiders op sociaal-economisch

gebied, waar een gemeen inzicht, een algemeen vertrouwen meer een gun-

stige ontwikkeling der algemeene welvaart veronderstelde dan waarnam ?

Welke voorgangers kenden de nieuwe economische verschijnselen, welke

in de gemeenschappelijkheid der menschen zich geleidelijk openbaarden.

Slechts een optirnistisch geloof in den vooruitgang, die mogelijk scheen

bij algemeene vrijheid, verschafte de gemoedsrust die toeliet niets te doen

in het belang van de economisch en sociaal zwakken. Het vertrouwen dat

de mensch is geboren tot het goede en tot het volmaakte eindigde in de

zelfverheffing : de mensch is goed; de vrije ontwikkeling van dien enkelen

mensch zal op den duur welvaart brengen in alle kringen van de mensche-

lijke samenleving, zij het dan dat er nog lagen blijven van economisch en

sociaal zwakken, waarin de voordeelen van de economische vrijheid slechts

langzamerhand zouden doordringen. Z66 bleken de leiders op staatkundig

en economisch gebied toch nog Adam Smith slecht te verstaan die had

gezegd dat eigenlijk een samenleving van menschen niet echt welvarend

is, wanneer het overgroote deel der bevolking in armoede of ellende ver-

keert.

Persoonlijk inzicht trad geheel terug tegenover het algemeen vertrou-

wen op de uitkomstvan het vrijheidssysteem. Thorbecke had wel in 1844

de mogelijkheid van een geheel andere ontwikkkeling verondersteld

„wanneer met toenemenden rijkdom aan den eenen, armoede aan den

anderen kant zich uitbreidt; wanneer de rijke nog rijker, hij, die weinig

heeft, nog armer moet worden", maar daar werd immers een gebied be-

reikt „waar de werking der vrijgewordene krachten zich eveneens aan

menscheUjke voorziening, als aan den politischen wetgever onttrekt."

Weer is dus onthouding de eerste en de laatste wet. Onderwijs en vrij

I
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verkeer blijven in het midden der belangstelling als de groote factoren voor

de gehoopte algemeene verspreiding van de welvaart. Daarnaast nog

overheidsmaatregelen te treffen op sociaal-economisch gebied ward over-

bodig geacht.

Van een welvaren der economisch en sociaal zwakken en der staatkundig

onbevoegden was intusschen allerminst sprake. Reeds hadden tijdelijke

rampen als misgewas en cholera epidemic, tijdelijke rampen ook welke

voor de lagere volksklassen voortvloeien uit de veranderde productie-

wijzen en uit haar ongedekt risico tegen de gevaren van het industrieele

leven, het welvaartspeil gedrukt. Nu kwamen ook nog de duurzaam wer-

kende oorzaken van armoede omdat handel en nijverheid moesten blijven

parasiteeren op de arbeidskracht der lagere volksklassen. Het zou het

gelukkig gevolg zijn geweest van een beter begrip van de eigen belangen

van de ondernemers, wanneer zij dadeUjk bij het zeer geleideUjke herstel

van handel en nijverheid het nut hadden ingezien van de medewerking

van een groote groep goedgeschoolde en goedgevoede arbeiders, maar zelfs

waar dit begrip bestond was het niet mogelijk of scheen het niet mogelijk

een loonstandaard in te voeren, die de ontwikkeUng der arbeiders waar-

borgde. En hoe was dan het loon waar dit begrip ontbrak ? De klacht over

te lage loonen was algemeen. Handel en nijverheid moesten leven niet

alleen van goedkoope grondstoffen, maar ook van lage loonen en van

vrouwen- en kinderarbeid. De armoede moest dus wel wijd zijn verspreid.

Zeker, het midden van de negentiende eeuw had tegen de armoede haar

theorie en haar remedie. Tegen de tijdehjke rampen had zij tijdelijke

maatregelen gesteld, tegenover de algemeen werkende oorzaken der armoe-

de stelde zij haar praktische armenzorg. Wat kerkelijke en particuliere

armenzorg ook in deze periode mogen hebben gedaan uit christelijk

beginsel, uit gemeenschapszin of uit liefde tot den mensch mag niet doen

vergeten dat vrij algemeen de armoede werd gevreesd wegens de gevaren

die voor de gegoede burger-klassen uit den armoedetoestand van groote

groepen der bevolking voortvloeiden. En het is waarlijk leerzaam nu

nog eens de circulaire te lezen, weike de gematigd-conservatieve gouver-

neur des Konings in de provincie Gelderland, oud-minister Schimmelpen-

ninck van der Oye, op 30 Maart 1 848 rondzendt om de „werkverschaffing

aan de arbeidende klasse" zoo veel mogelijk te bevorderen en aan te

moedigen. Na te hebben herinnerd aan de revolutie van Februari 1848 in

Europa en aan de verfoeiUjke poging om in Amsterdam hen, die door han-

denarbeid in hun onderhoud voorzien op te ruien, adviseert de gouverneur

toch niet te bezuinigen op herstellingen en al dien arbeid voortgang te
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doen hebben waardoor werkloosheid wordt voorkomen. Hij waarschuwt

voor toenemende spaarzaamheid die de arbeidsgelegenheid vermindert

en dan geeft hij de leus voor de werkverschaffing : „rust en orde in den

Staat kunnen niet te duur worden gekocht".

De bewaring staat niet op zich zelf ; haar vorm is hier openlijk en typisch,

haar geest is de geest van de armenwet 1 854 en van de openbare armenzorg

uit de jaren 1840— 1870.

V66r de wet van 1 854 op het armbestuur werd ingevoerd was de directe

openbare onderstand zeer willekeurig betracht. Openbare armbesturen be-

stonden lang niet overal en waar de niet-openbare armenzorgorganen over

onvoldoende middelen beschikten bestond de mogelijkheid de verstrekte

bedeeling te verhalen op de plaatselijke gemeene middelen. In dezen toe-

stand heeft de armenwet van 1 854 verbetering gebracht door de gemeen-

telijke directe bedeelende armenzorg over het geheele land plaatselijk te

organiseeren in openbare armbesturen. De niet-openbare armbesturen

herkregen volkomen vrijheid en aan hen werd de ondersteuning der armen

overgelaten. Aan de burgerlijke armenzorg werd voorgeschreven den arme

slechts dan onderstand te verleenen, wanneer hij dien niet van kerkelijke

of bijzondere instellingen van weldadigheid verkrijgen kon. De burgerlijke

armenzorg ondersteunde dus slechts bij volstrekte onvermijdehjkheid.

De geest dezer wet is reeds getypeerd door het standpunt van een gou-

verneur des Konings in 1848. Maar ook nog in 1870 schreef de minister

Fock in een missive aan Ged. Staten der provincien „dat, wanneer de ker-

kelijke en bijzondere weldadigheid te kort schiet, het burgerlijk bestuur,

naar art. 21 der wet, alleen mag optreden bij volstrekte onvermijdehjkheid,

d. i. voor zoover politiezorg noodig, — niet wat menschenUefde wenschehjk

maakt".

Bij dergeUjke opvatting van 1 850 tot 1 870 en nog later, paste het geheel,

als de bedoeling der wet aan te merken dat in geval tot ondersteuning door

het openbaar bestuur werd besloten, slechts het minimum-ondersteuning

zou worden verstrekt. In de brief van den minister van Reenen van 13

Augustus 1854 werd het dan ook uitdrukkelijk gezegd : het verleenen van

onderstand door de burgerlijke besturen moet beperkt worden waar en

zooveel het kan.

Op sociaal-economisch gebied huldigt de armenwet — het moet erkend

worden— een overheidsbemoeiing, maar haar systeem van pohtie en sup-

pletie handhaafde tevens een maximum-ellende door een minimum-zorg.

Ook tegenover de armoede was voor de overheid de eerste wet onthouding.

Toen eenmaal na veel strijd was bepaald dat er overal burgerlijke arm-
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besturen zouden zijn, was de beperkte taak dier besturen op het gemeene

rnzicht gebouwd.

Slechts een stel van wettelijke bepalingen heeft de sociaal-economische

positie van den arbeider en van den middenstand beinvloed. Onder een

berg van bezwaren, ontleend aan partij politick, onder hevigen strijd van

persoonlijken aard, onder verschil van inzicht omtrent het tempo van

wettelijke regeling, kwam ten slotte, op initiatief van de regeering en op

initiatief van het parlement, een wetgeving tot stand, waarvan het hoofd-

doelwas, de levensvoorwaarden van de nijverheid en de arbeidsvoorwaar-

den van de werknemers niet door belastingpolitiek te belemmeren. Daartoe

moesten de rijks-accijnzen worden beperkt of afgeschaft.

De Provinciale wet (1850) had de accijnzen ook als provinciale belas-

tingen verboden. De gemeentewet had in 1851 reeds gestuurd in de rich-

ting van beperking van dezen vorm van belastingheffing die drukte op de

prijs van boter, kaas, visch, brandhout, bouwmaterialen, veevoeder,

kaarsen, wild, eieren, enz. o.a. door de bepaling van art. 249 der gemeente-

wet waarbij de belasting op het verbruik van zout, zeep, aardappelen,

varkensvleesch en schapenvleesch werd verboden ; 1865hief de gemeente-

lijke accijnsheffing op. De wet van 28 April 1852 S. 96 schafte in het Rijk

den accijns op schapen- en varkensvleesch af; de wet van 13 Juli 1855

S. 103 bezorgde hetzelfde lot aan den accijns op het gemaal uit overweging

dat de gunstige toestand van 's Rijks geldmiddelen toelaat om tot een

vermindering van lasten over te gaan en dat daarbij in de eerste plaats

moet gelet worden op die belastingen, welke op de eerste levensbehoeften

drukken. De wet van 31 December 1863 S. 220 tot afschaffing van de

accijnzen op den turf en op de steenkolen was evenzeer in het belang van

de industrie als van voordeel voor de mingegoeden, in dien zin wel te ver-

staan dat de productiekosten in het bedrijfsleven werden ontlast en het

bedrijf niet werd bezwaard met loonen die lager konden blijven, naarmate

de arbeider bevrijd werd van belasting op de eerste levensbehoeften.

Door deze wetgeving werd mede uitvoering gegeven aan het door vele

liberalen onderteekende Katholieke verkiezings-programma, waarin naast

de bevordering van vrijheid voor handel en nijverheid omwerking van het

belastingstelsel tot verlichting der lagere volksklassen op den voorgrond

kwam. Of de arbeidersstand door de nieuwe belastingwetgeving veel heeft

gewonnen en in welke mate hij duurzaam eenig voordeel genoot is, z66 dit

voordeel heeft bestaan, moeilijk te meten.

De besparing op de productiekosten is vooral in de nijverheid strikt

noodzakelijk omdat een algemeene opbloei van de meeste takken der in-
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dustrie nog uitbleef . Er was wel wat uitbreiding in omvang maar de alge-

meene verspreiding der welvaart, waarop de vrijheidseconomie haar

rechtvaardigiiig bouwde, was nog weinig merkbaar. Elke uitbreiding ging

gepaard met een poging om te bezuinigen op alle productiekosten en dan

— men voelt het aankomen — dan moet vrouwen- en kinderarbeid aan-

getrokken worden. Dan gaat het gebeuren dat roofbouw wordt gepleegd

op de energie van de arbeidende klassen; dan brengt elke kleine vooruit-

gang in de industrie meer en meer de verspreiding van een maatschappe-

lijke ramp. In dat milieu moet het gebeuren, de uitbreiding, de ontwikke-

ling, de welvaart zelf brengt het mede: het arbeiderskind is factor in de

productie.

§ 2. De nadeelen van den kinderarbeid in fabrieken aangewezen.

„HET ARBEIDERSKIND WORDT MISHANDELD".

Contractsvrijheid was een leus en een praktisch voordeel voor hen, die

zich zelf konden ontwikkelen. Wie dacht aan het doorbreken dier vrijheid

door het ingrijpen der overheid?

Het antwoord is eenvoudig: de direct belanghebbenden. De kritiek

op de praktijk en op de theorie leverde het maatschappeUjk leven zelf,

maar veel naar buiten trad deze kritiek in de eerste jaren nog niet. De

armenzorg bleef de eerste en de laatste om de nadeelige gevolgen van de

vrijheid te registreeren, maar ook elders in vele met elkander geen verband

houdende kringen, werden zij gevoeld ^).

Een matige belangstelling der fabrikanten en van andere direct-belang-

benden, komt tot uiting in het Tijdschrift van de Maatschappij tot bevor-

dering van Nijverheid (van 1849 af) en in de Verslagen van de Vereeniging

ter bevordering van Fabrieks- en Handwerks-nijverheid in Nederland (van

1855 af).

Door de eerst genoemde Vereeniging werd in 1853 (en in 1856) een prijs-

vraag uitgeschreven, waarin een voUedig onderzoek werd verzocht naar

den invloed, die het gebruik van kinderen tot fabrieksarbeid heeft op hunne

lichamelijke, verstandelijke en zedelijke ontwikkeling, getoetst aan het-

') Het is overeenkomstig den geest des tijds, de belangstelling in den fabriek-

matigen kinderarbeid niet te verwerken tot een beschrijving, die het vermoeden zou

wekken dat een algemeen inzicht bestond in de nadeelen van den kinderarbeid; de

tijd van 1853—1875 wordt beter begrepen en haar zwakke actie tot bestrijding

van dit kwaad wordt sneller aangevoeld door de verspreide belangstelling afzonder-

lijk — zij het dan in een chronologische volgorde — aan te geven en het gebrek aan

samenwerking zoowel als het ontbreken van eenig maatschappeUjk verband ook

hier in den vorm van de beschrijving tot uitdrukking te brengen.
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geen de ondervinding daaromtrent zoo hier te lande als in Engeland en

elders heeft geleerd; voorts werd gevraagd: „In hoe ver zoude een wet,

waarbij het gebruik van kinderen in fabrieken eenigszins werd beperkt

voor de nijverheid zelve voor- of nadeelig zijn? En is zulk een wet voor-

deelig, wat zoude zij dan hoofdzakelijk moeten bevatten ? Wat is hierom-

trent in andere landen bepaald en met welk gevolg?" Een voldoend ant-

woord komt op de vraag niet in, maar de door het bestuur zelf reeds gegeven

toelichting zegt duidelijk, dat men vrij algemeen van gevoelen is, dat het

gebruik van kinderen tot fabrieksarbeid niet alleen hunne lichamelijke,

maar ook hunne verstandelijke en zedelijke ontwikkeling zeer benadeelt.

De Vereeniging ter bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid

in Nederland toont eveneens haar belangstelling. In 1 854 gaat van haar

hoofdbestuur een circulaire uit met verzoek aan de afdeelingen, nadere

gegevens te verstrekken voor „eene geheel wettelijke regaling op den ar-

beid in de fabrieken" waarbij meer speciaal moet worden gelet op den

arbeid der kinderen. Leiden rapporteert (1855) dat voor die gemeente geen

noodzakelijkheid bestaat „tot eene wettelijke regeling van den arbeid van

kinderen in de fabrieken", immers in de fabrieken, zijn kinderen van 10

jaren en daarbeneden onbruikbaar; de verstandelijke ontwikkeling is op

11 jarigen leeftijd in den regel „genoegzaam" verzorgd en op de fabriek

worden deze kinderen dan verder beter verzorgd dan in de woningen hun-

ner ouders, waar meer schadelijke invloeden op de kinderen inwerken,

dan in de fabrieken. De treurige toestand der kinderen ligt volgens de Leid-

sche commissie „in den treurigen maatschappelijken toestand onzer gan-

sche arbeidersklasse en eene wet, regelende en bekortende de werkuren

en verpligtende het schoolgaan, zal daarin geene noemenswaardige ver-

andering brengen.

Als belangrijk bezwaar wordt ook nog gewezen op de moeilijkheden der

controle, vooral in. kleinere werkplaatsen. En dan ten slotte: de ouders

kunnen immers de verdiensten der kinderen niet missen.

Leidsche armverzorgers hebben een beteren kijk op die verdiensten

der kinderen door hun ellende in de fabrieken verkregen ; zij weten de

medewerking in de kringen der fabrikanten te verkrijgen en het Leidsche

Departement der Maatschappij tot bevordering van nijverheid komt dan

ook tegen het kwaad van den fabriekmatigen kinderarbeid op.

In 1859 ontvangt het van het Hoofdbestuur de opdracht een rapport

uit te brengen aangaande het gebruik van kinderen tot fabrieksarbeid.

Het rapport verschijnt in 1 860 en vermeldt dat er in Leiden onder kinderen

van 8—14 jaren schoolverzuim is op groote schaal. Wei spreekt de
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Commissie met waardeering van de armenzorg, die de afgewerkte en ver-

bruikte schepselen van de Industrie overneemt, maar zij zegt zelf, dat deze

armenzorg, bij gemis aan wettelijke bepalingen op den arbeid van kinderen

ten slotte niets vermag. Zij vermeldt de treurige feiten, welke in een adres

der Vereeniging aan den Minister van Binnenlandsche Zaken (3 Maart

1861) door het Hoofdbestuur worden gerapporteerd. Gebleken was, dat te

Leiden in 10 jaar van de 3636 militieplichtigen 1366 te klein en 422 onge-

schikt waren; gebleken was ook, dat het getal der kinderen beneden de

13 jaren, die te Leiden op ambachten en fabrieken werkten 8 % van de

arbeiders bedroeg. Twaalf tot vijftien uren van zwaren arbeid voor kin-

deren was geen uitzondering. Directeuren verzoeken dan ook, dat deze

nieuwe vorm van slavernij zal ophouden a. door het in het leven roepen

eener wet op den leeftijd en den duur van den arbeid van kinderen in de

fabrieken; b. dat aan alle industrieelen als verplichting wordt opgelegd,

das zij zich alleen van kinderen mogen bedienen, nadat zij zich overtuigd

hebben. dat die geregeld van het schoolonderwijs gebruik maken en c. dat

aan de ouders der werkklasse, die bij armbesturen tijdelijken of doorloo-

penden onderstand van welken aard ook, genieten, het verplicht school-

gaan hunner kinderen worde opgelegd, waarbij men denkt aan 6-|- uur

daags werken en 3 uur schooltijd. Zoover wil de Vereeniging van Fabrieks-

en Handwerks Nij verheid nog niet gaan. In haar jaarvergadering van 1 860

wordt althans door de Leidsche Afdeeling een enquete verzocht, v66rdat

de wet zal worden ontworpen. Zoo schijnen voorstanders van een „wet"

en voorstanders van een „enquete" tegenover elkaar te staan. B. en W.

van Moordrecht hadden ook reeds, naar aanleiding van een zinsnede door

Ged. Staten van Z. H. in het provinciaal verslag over 1 854 opgenomen om-

trent het tegengaan van den kinderarbeid in fabrieken, in eene missive aan

G. S. van Zuid-Holland in 1855 op de wenschelijkheid gewezen dat de wet-

gever den leeftijd zou bepalen „waarop kinderen tot fabrijkarbeid zouden

mogenworden gebezigd." In de requesten aande regeeringvandeXwentsche

vereeniging tot bevordering van Nijverheid en Handel en van de Neder-

landsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst wordt het inzicht

van de Maatschappij van Nijverheid gedeeld en dus eveneens een wette-

lijke regeling geeischt. Een afdoend antwoord schenen adressanten niet te

ontvangen. Althans in een later verzoekschrift van de Maatschappij van

Nijverheid (van 1863) wordt geklaagd, dat de Maatschappij geheel in het

onzekere is gelaten of aan haar poging eenige opmerkzaamheid is geschon-

ken. Ondertusschen had de meer direct praktische zin van Leidsche diake-

nen in 1 858 een eerste Diaconieschool voor fabriekskinderen gesticht. Hier
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behoort tevens te worden vermeld, dat ook in verschillende fabrieken

directe maatregelen werden genomen om den arbeid van kinderen met

hun onderwijsbelangen te vereenigen. Van Kempen, Stork, van Marken

en Enschedesche fabrikanten richtten fabriekscholen in.

In Groningen en in Noord-Brabant trekt de kinderverwaarloozing door

fabrieksarbeid ook al de aandacht. Op 26 November 1 860 is in de vergade-

ring der Vereeniging tegen het pauperisme te Groningen een rapport

aan de orde van de Heeren Dr. Ali Cohen, Mr. H. J. Trip en Mr. A. M.

Pareau betreffende den toestand der kinderen, die in fabrieken, trafieken

en op ambachten werken i) en het Noord-Brabantsch Genootschap van

Kunsten en Wetenschappen vroeg — zonder succes trouwens — in 1 863,

als antwoord op de door haar uitgeschreven prijsvraag, een overzicht van

den invloed door den arbeid der kinderen in fabrieken op hun zedelijke,

verstandelijke en lichamelijke ontwikkeHng, gebouwd op de praktijk in de

fabrieksteden Tilburg, Eindhoven en Helmond.

Men tracht aldus tezamen in de regeering de.s lands een beweging te

wekken, die aan het Departement van Binnenlandsche zaken reeds eenige

jaren oud is. De departementale bureaux waren diligent. Uit de archie-

ven van het Departement van Arbeid^) blijkt, dat onze vertegenwoordigers

in het buitenland naar den Haag schreven over wettelijke bepalingen aan-

gaande den arbeid van kinderen in fabrieken en over het verschil van ge-

voelen, dat omtrent de nieuwe wetgeving in het buitenland zelf heerschte,

Binnenlandsche Zaken kreeg uit deze correspondcntie mededeelingen. In

1859 roept dit Departement de hulp in van Buitenlandsche Zaken om te

weten te komen, welke bepalingen betrekkelijk den arbeid van kinderen

in fabrieken bestaan in ,,Frankrijk, Sardinie, Zwitserland, Beyeren, Sak-

sen, Baden, Wiirtemburg en Hannover." Reeds op 21 September 1859

kunnen de stukken, die op deze aanvraag werden ontvangen, door den

Minister van Binnenlandsche Zaken van Tets van Goudriaan in handen

worden gesteld van den Heer A. A. C. de Vries Robbe te Ede in Gelder-

*) Zie het Tijdschrift voor het Armwezen 1861, pag. 263. Dezelfde drang naar ver-

betering vindt men ook bij den schrijver J. J. Cremer en in de novellenbundels van
C. E. van Koetsveld „Fantasie en Waarheid", „Ideaal en Werkelijkheid".

Op economisch gebied zijn schrijvers te noemen: G. B. Lalleman: Economist
1855, onderwijzer te Moordrecht, Dr. S. Sr. Coronel in tal van opstellen in de Econo-
mist in het Tijdschrift van de Maatschappij voor Geneeskunst en in tal van studies

over plaatselijke industrieen; Mr. Samuel le Poole, fabrikant te Leiden: Economist
o. a. 1859: Fabriek en School. Dr. Ali Cohen: Openbare Gezondheidsregeling (1873).

J. H. Wijnen, kapelaan in de fabrieksparochie St.-Mathias te Maastricht, (brochure):

De arbeid van kinderen in fabrieken (1873), en S. Vissering.

2) 1918- 1922.
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land, ingenieur van het stoomwezen, „naar aanleiding", zooals het in de

missive van dien dag aan hem luidt, „van een door U gehouden gesprek,

waarvan mij in der tijd mededeeling is gedaan." Diens rapport en voorstel

cm in ons land wettelijke bepalingen op den kinderarbeid in fabrieken in te

voeren bereiken voorloopig een goed gevolg. Van nu af is er geregeld

voortgang. Het schrijven van de Vries Robbe van 7 October 1860 aan den

Minister — vlug schrijven was van den ingenieur niet een kenmerk —
waarbij een aantal voorstellen omtrent de wetteUjke regeling dezer materie

wordt gedaan, zou te beschouwen zijn als de stichtingsbrief onzer sociale

wetgeving uit den nieuweren tijd, want naar aanleiding van zijn rapport

— dit wordt den Heer de Vries Robbe nog uitdrukkelijk geschreven —
gaat nu een ministerieele aanschrijving uit van 17 December 1860 No. 215,

zesde Afdeeling, van den Minister van Binnenlandsche Zaken van Heem-

stra aan 's Konings Commissarissen, waarin een aantal vragen worden

gesteld. De Minister schrijft daarbij : ,,Hoezeer nu ook doordrongen van de

wenschelijkneid om in zaken van nijverheid slechts noode of eerst dan,

wanneer verzuim of nalatigheid van de zijde der particulieren dit vordert,

met beperkende maatregelen tusschen beide te treden, acht ik echter eene

voorziening noodig om den verderen voortgang van dat kwaad (te zware

of te langdurige kinderarbeid in fabrieken) zooveel doenlijk te stuiten. De

noodzakelijkheid dezer voorziening wordt mijns inziens zelfs aangedrongen

door de overigens gelukkige omstandigheid, dat ook hier te lande het fa-

briekswezen hoe langer hoe meer toeneemt en zich uitbreidt".

De enquete van 1 860 is minder voUedig dan haar voorgangster. Er wer-

den slechts feiten, geen voorstellen gevraagd. Aan het verzoek wordt vol-

ledig voldaan door het inzenden van statistische opgaven, waarbij hier

en daar gemakkelijk een opmerking is te plaatsen. De beschouwingen door

den Commissaris des Konings gevoegd bij den ,,Staat der fabrieken en werk-

plaatsen in het hertogdom Limburg, waarin de arbeid geheel of gedeeltelijk

wordt verricht door kinderen of aankomende meisjes, wier gezamenlijk

aantal, voor elke fabriek of werkplaats, dat van tien overtreft", trekken

echter de aandacht. Zij zeggen lets over de stemming en over de sfeer.

waaruit de enquete ware dingen moet openbaren. Zij spreken allereerst

van de ongeneigdheid van den fabrikant ora inlichtingen te geven ,,als

zijnde daartoe door geene wettelijke bepaling gehouden", hetgeen scherp

wordt afgekeurd door het provinciaal bestuur, dat elke onverschilligheid

afwijst „ten opzichte van den toestand van het fabrieksproletariaat der

tegenwoordige nijverheid" en den onwil laakt om inlichtingen te verschaf-

fen, welke vooral moeilijk van de fabrikanten zijn te verkrijgen, wanneer
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„door hen, al is het slechts in de verste verte", vermoed kan worden, dat

het verzoek om eenige opgave in verband zou kunnen staan met de eene of

andere wettelijke regaling of wanneer het de kennis geldt van het betaald

wordende arbeidsloon. Zoo moet dan een politieonderzoek aan het licht

brengen, dat in sommige fabrieken reeds kinderen van ternauwernood

negen jaar oud gebezigd worden, die er elf uren per etmaal moeten arbei-

den, en waarvan sommigen de fabriek niet verlaten v66r tusschen mid-

dernacht en twee uur in den morgenstond om alsdan weer door kinderen

van denzelfden leeftijd te worden vervangen". En behoeft het nu nog be-

toog, „waar de kinderen slechts als middelen tot meerdere productie be-

schouwd worden, kan ook wel van geen ondervvijs sprake zijn".

De enquete van 1860 heeft in hoofdzaak een cijferresultaat. Geconsta-

teerd wordt slechts, dat de kinderarbeid in fabrieken in ruime mate wordt

aangewend, ook wordt voor vele fabrikanten veel thuis gewerkt, waartoe

de kinderen, zoodra hun lichaamsbouw het slechts even gedoogt, worden

gebezigd en (die) zonder verdere verstandelijke ontwikkeling er hunne

dagen doorbrengen (Geldersch bericht). Een enkele aanmerking brengt

nieuwe duisternis. Naast de vermelding dat kinderen beneden de 14 jaren

in de fabriek twaalf uur daags werken, staat vreemd de opmerking: „de

kinderen hebben alvorens zij naar de fabriek gaan, onderwijs genoten".

Spreekt uit de cijfers in zeker vak een bepaalde seizoen-werkeloosheid,

dan past natuurlijk de opmerking, dat er bij tusschenpoozen „alle gele-

genheid" bestaat om onderwdjs te ontvangen. En wanneer kinderen van

10 tot 12 uren in de fabriek arbeiden, is de mentaliteit der berichtgevers in

staat deze bijvoeging te produceeren: „de fabriek hindert noch aan de

lichamelijke ontwikkeling noch aan het onderwijs."

Eerlijker schijnt de aanmerking, voorkomende bij de tabellarische op-

gave uit Zeeland, dat de gelegenheid om de in fabrieken werkzame kinde-

ren ter school te zenden, bestaat, maar dat er weinig gebruik van wordt ge-

maakt.

Uit een provincie waar weinig fabrieken waren (Friesland), wordt ten

slotte nog een ongevraagd advies gegeven: „Een bepaald verbod om kinde-

ren op zekeren leeftijd in dienst of in het werk te nemen, waarvan niet

blijkt, dat zij behoorlijk van de lagere school hebben gebruik gemaakt",

verdient alle overweging. De bepaling ware ruim te redigeeren, want het

kwaad der kinderexploitatie, schrijft de Commissaris van deze provincie,

komt volstrekt niet alleen in fabrieken voor. Kinderen, die op jeugdigen

leeftijd tot veldarbeid worden gebezigd en die ongeregeld de school be-

zoeken, worden even zoo goed verwaarloosd als „het zeer groot aantal
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jongens op ambachten geplaatst of in kleinere fabriekmatige inrichtingen

werkzaam". Toch vallen ze alle buiten de cijfers, waaruit thans Binnen-

landsche Zaken moed en wijsheid zou moeten putten.

Veel aanleiding om ,,een wet" te ontwerpen scheen er niet, de gegevens

omtrent den inhoud van een wet op den omvang en den duur van den kin-

derarbeid in fabrieken waren nog zeer onvolledig. Men zou allicht hebben

gewacht aan het Departement.

Maar toen is door ons volk een beweging gegaan, zoo ernstig gemeend,

dat de belangstelling niet meer was af te leiden. De requesten-stroom gaat

voort, maar thans is er beter stuwkracht. De Nederlandsche Maatschappij

tot Bevordering der Geneeskunst spreekt in een adres van September 1 863,

waarin verzocht wordt om aan deskundige personen een nauwgezet onder-

zoek naar den toestand der fabrieksarbeiders in ons land op te dragen,

zelfs reeds van een publieke opinie, die, eenmaal opgewekt, allicht in een

gevaarlijke richting zou kunnen worden voortgedreven. Deze publieke

opinie moet thans door positieve kennis van den werkelijken toestand hier

te lande gevoed en geleid worden. En men moet goed begiijpen, zoo vuUen

Leidsche fabrikanten in hun request aan den Koning van 1 7 Maart 1 863

aan, de ervaring heeft bewezen, dat bij minder werkuren en bij genot van

onderwijs, meer en beter werk wordt afgeleverd. Uit dien hoofde kan dus

hunnerzijds geen bezwaar bestaan tegen eene „allen verplichtende regeling

betreffende het onderwijs, de uren van arbeid en rust dier kinderen". De

Leidsche fabrikanten lieten het hierbij niet, zij zonden hun request ook aan

de Staten-Generaal. J. J. Cremer had toen zijn bekende rede: „Fabrieks-

kinderen, een bede, maar niet om geld" op 7 Maart te 's-Gravenhage reeds

uitgesproken. In 1863 verscheen deze lezing als novelle, waaruit blijkt

dat hij is uitgenoodigd als novellendichter de publieke opinie te bewerken.

Men heeft hem in de fabriekstadLeiden de wonde getoond. „Van hem heeft

men een woord begeerd aan den vader der lijdende stad; een smeekwoord

om hulpe, ter spoedige redding"; hij was daartoe de geschikte man, omdat

het streven de maatschappelijke toestanden te verbeteren in bijna heel het

werk van Cremer spreekt. In 1870 richt Cremer nogmaals een „Openbare

brief aan Z. Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken". De

Tweede Kamer en de publieke opinie zouden thans meer feiten willen

vveten. Maar 66k het Departement, 66k de Minister Thorbecke, op 12

Februari 1862 aan het Binnenhof teruggekeerd, gevoelde dat het hier gold

een groot volksbelang. De meest ongeschoolde archivaris leest uit het ant-

woord van Thorbecke op Cremer's bede zijn persoonlijke belangstelling.

„Zonder twijfel verdient de vraag, of arbeid van kinderen in fabrieken in
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het publiek belang eene wettelijke regeling vordert, ernstig overwogen te

worden", schrijft de Minister in de ambtelijke dankbetuiging voor de ont-

vangst van de beroemde brochure. Ten onrechte heeft men het voorge-

steld alsof de theoretische staatsonthouder koel bleef en stil zat. Zijn

warmte blijkt uit de persoonlijke correctie's, die de Minister Thorbecke

aanbracht in den brief, welke hem als antwoord aan Cremer ambtelijk

ter teekening was voorgesteld (missive van 2 April 1863 No. 231). En dat

hij ongaarne stilzat, toen de Staatscommissie in 1863 door hem ingesteld,

vergaderde en vergaderde, maar niet opschoot, dat wordt bewezen door de

pikante briefjes, waarmede bij de Staatscommissie jaar op jaar op spoed

werd aangedrongen.

Intusschen zal nu ook het Parlement zich doen hooren. Op den histori-

schen dag van 30 Juni 1863, waarin de kinderarbeid in fabrieken als afzon-

derlijk vraagstuk voor het eerst in de volksvertegenwoordiging wordt be-

handeld, is het afschrift van het aan den Koning gericht request van C. J.

Zuurdeeg Jzn. en 31 andere fabrikanten te Leiden, waaronder ook Mr.

Samuel le Poole, de auctor intellectualis, met het verzoek om het arbei-

den van kinderen in de fabrieken bij de wet te regelen, aan de orde. De

Kamer verzoekt in kennis te worden gesteld met de beslissing, welke de

Koning op het aan hem gerichte request heeft willen nemen.

Het antwoord wordt gegeven in de Memorie van Antwoord op het Voor-

loopig Verslag aangaande de Staatsbegrooting van Binnenlandsche Zaken

van 1864, een voile maand n a d a t de Commissie is benoemd. De Kamer

verneemt alleen, dat ten aanzien van den arbeid van kinderen in fabrie-

ken eenigen tijd geleden door den Minister een onderzoek aan deskundigen

is opgedragen en dat de Commissie bestaat uit een ingenieur van het

Stoomwezen, twee geneeskundigen, een fabrikant en een rechtsgeleerden

Secretaris eener Kamer van Koophandel in eene fabrieksstad.

De Kamer nam met deze vage mededeeUng genoegen.

Zoo was dus tot een enquete besloten, hoewel de Maatschappij tot be-

vordering van Nijverheid in haar request aan den Koning van 1863 nog

had gezegd, niet te kunnen gelooven, dat er bij de Regeering eenige twijfel

zou bestaan omtrent de dringende behoefte aan een wet, waarbij de arbeid

van kinderen in fabrieken voldoende wordt geregeld.

Op 30 September 1863 (missive van dien dag No. 239, Afdeeling Nijver-

heid van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken) benoemde Thorbecke

de commissie om een onderzoek in te stellen naar den toestand der hier

te lande in fabrieken arbeidende kinderen. Zij was, in haar samenstelling,

een weerslag op de belangstelling der kringen, waarin de noodzakelijkheid
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der regeling was gevoeld. Voorzitter wordt de technicus, die reeds sinds

1859 met Binnenlandsche Zaken in verbinding staat, de Heer A. A. C.

de Vries Robbe, ingenieur voor het stoomwezen te Ede, en Secretaris is

Mr. W. C. D. Olivier, Secretaris der Kamer van Koophandel en Fabrieken

te Leiden. Leden zijn Dr. J. Zeeman, Secretaris van het Hoofdbestuur van

de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en als

zoodanig mede-onderteekenear van het tweede request der Maatschappij

van 1863, en de geneeskundige Dr. J. C. G. Evers. J. van Heukelom Jr. te

Leiden, lid der Provinciale Staten van Zuid-HoUand te Leiden, vertegen-

woordigt het fabrikanten-milieu. Twee auteurs, niet in de Commissie

opgenomen, de Heer S. Sr. Coronel en Mr. Samuel le Poole begeleiden den

arbeid der Commissie met hunne geschriften. Zij kregen den tijd, want het

Verslag der Commissie laat jaren op zich wachten. De eerste publicatie is

van 1869. De Commissie zet een breede enquete op en vraagt:

1°. Hoeveel kinderen en van welken leeftijd werken in de fabrieken?

2°. Welke soort van arbeid wordt door hen verricht?

3°. Hoevele uren daags werken zij ?

4°. Voor welk loon ?

5°. Welke is de invloed van dien arbeid op hunne lichamehjke, zedelijke

en geestelijke ontwikkeling ?

De antwoorden waren vele ; de maatregelen tot voorziening welke kon-

den worden opgegeven, waren weinige ; het resultaat was nihil, of het moest

wezen dat iedereen nu ongeduldig was geworden. DeTweede Kamer vraagt

in het Voorloopig Verslag over het Ve Hoofdstuk der Staatsbegrooting

tegen welk tijdstip de indiening van het rapport der Commissie kan worden

verwacht. Nog in het najaar van 1864 stelt Thorbecke's antwoord de Ka-

mer en hem zelf te leur. „Men heeft", zegt de Minister, „den gezondheids-

toestand, het vermogen van ademing, de sterkte van longen van de kinde-

ren in de verschillende gemeenten van ons land met allerlei werktuigen

onderzocht, alsmede de voeding en de leefwijze, en men is, naar de voor-

loopige mededeelingen, op een tamelijke hoogte. Maar ik voor mij moet

de vrijheid nemen te zeggen, dat ik het resultaat verlang te verne-

men". De ongeduldsrequesten van de Vereenigingen die zich reeds over

het onderwerp hadden geuit, sedert 1863 nog vermeerderd met het ver-

zoekschrift van het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap, werden op

het Departement geboekt naast de vertoogen van de gemeentebesturen

van Stad-Ommen, Goor, Utrecht, Veenendaal, Hellendoorn, Steenwijker-

wold en Kampen, die adhaesie betuigen aan het verzoekschrift van den

raad van Stad-Almelo van 21 September 1865 om een wet in het leven te
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roepen, waarbij het arbeiden van kinderen onder zekeren leeftijd verboden

en tevens den duur van den arbeid in verhouding tot den leeftijd beperkt

wordt. De schildering van het lijden der kinderen in andere verzoek-

schriften is wijdloopig, maar bezegeld met de schriftuur van tientallen van

personen, die hun naam blijkbaar met eenige moeite op het papier brengen,

hetgeen voor hun deskundigheid een waarborg is. Enkele van de eerste

onderteekenaars schrijven echter hun naam viot!

De lange pauze stelt een nieuwen kring van belangstellenden in de gele-

genheid zich te uiten. Hun steun zal later van veel invloed zijn. In de Ver-

eeniging voor Statistiek in Nederland komt op de jaarvergadering van

1863 onder leiding van haar Voorzitter, de Bosch Kemper, het voorstel

van Jhr. Mr. J. J. F. de Jong van Beek en Donk aan de orde — wijdsch

plan — tot benoeming eener commissie belast raet het verzamelen en

ordenen van bouwstoffen ter kenschetsing van den tegenwoordigen toe-

stand der arbeidende klasse. Men vormde om de zaak voortgang te doen

hebben toen ook dadelijk een commissie van onderzoek, waarin de voor-

steller met Dr. S. Sr. Coronel, de bekende schrijver over den fabrieksarbeid

in het algemeen, N. G. Pierson, Mr. D. J. BaronMackay, Voorzitter van

de Vereeniging tot bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid,

en Mr. H. Jacobi zitting namen. Daarna leed de Commissie schip-

breuk, maar invloedrijke menschen waren nu toch bij de zaak betrokken

geworden.

Op een onderdeel van het terrein van onderzoek der commissie kwam
in 1871 Dr. S. Sr. Coronel terug. In de jaarvergadering van 30 September

1871 van de Vereeniging voor de statistiek in Nederland gaf hij een inlei-

ding omtrent het vraagstuk van den arbeid der kinderen in fabrieken en

de wettelijke regeling van dien arbeid. Zoo iemand dan is deze spreker in

staat uit eigen ervaring en op grond van zijn uitgebreide studien voor de

vergadering en voor den tegenwoordigen lezer de gevaren te schetsen,

waaraan het kind door den arbeid in de fabrieken naar lichaam en geest

blootstaat. Hij pleit voor wettelijke regeling en betreurt het dat de bewe-

ging, die thans onder de volwassen werkheden wordt waargenomen, de

aandacht van den toestand van den nog niet volwassen arbeider en inzon-

derheid van het fabriekskind heeft afgeleid. Na het debat merkt Prof.

J. de Bosch Kemper als voorzitter — zonder eenig protest — op dat

het opmerkeiijk mag genoemd worden, dat niemand is opgestaan om te

betwisten dat de Staat niet geroepen zou zijn om den arbeid van kinderen

in fabrieken te regelen. Blijkens de presentielijst hadden dus tegen het

beginsel der staatsinmenging niet geprotesteerd o.a. de Bosch Kemper,
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Buys, Vissering, T. M. C. Asser, Mr. S. van Houten, Mr. J. J. F. de Jong

van Beek en Donk, Mr. L. Ed. Lenting, Pareau, Pekelharing, Pierson, en

van Katholieke zijde o.a. Baron van Hugenpoth tot den Berenclaauw. Na

de beraadslaging van velen komt de daad van een. Waarom bleef die daad

nog zoo lang uit ? En waarom kwam nog het parlementair initiatief niet

in beweging ? Het antwoord is dat het parlement weinig belang in de zaak

stelde. Het zijn telkens weer dezelfde leden die het onderwerp— te midden

van zooveel andere belangrijke kwesties — ter sprake brengen. En dan, er

was altijd nog kans dat de regeering zelf met een ontwerp zou komen.

Reeds bij de begrootingsdebatten van 10 December 1864 antwoordde

minister Thorbecke op de aansporing van het kamerlid Wintgens, dat het

de taak der commissie was een voorstel te doen en „daarna zal moeten

worden overwogen, of wij maatregelen kunnen nemen, of het nood-

zakelijk is maatregelen te nemen". Het is ook zeer begrijpelijk dat van

ambtelijke zijde op het rapport der commissie werd gewacht. Het lange

wachten ergerde Thorbecke zeer. Uit deze periode dateert zijn aanteeke-

ning, gesteld op een ambtelijke nota van Januari 1865, waarin hem de

stand der zaak wordt uiteengezet: ,,De Commissie neme den omweg niet

te groot en trachte spoedig te huis te komen". Dat zou echter nog lang

duren. Het lange wachten deed echter veel verwachten.

Het eerste gedeelte van het verslag der Staatscommissie, geteekend 28

November 1867, zoogenaamd eindverslag, was echter een groote teleur-

stelling. Wei werd nog de publicatie van meerdere gegevens toegezegd

— steeds meer deels onbruikbaar en onvolledig materiaal ! — en verscheen

ook inderdaad nog in meerdere boekdeelen een bewijs van de werkzaam-

heden der Staatscommissie, maar de opzet was niet meer te redden en als

resultaat trok in hoofdzaak de aandacht, dat de Commissie het eens was,

dat de toestand der fabrieksarbeiders en van de in de fabrieken werkende

kinderen lichamelijk, verstandelijk en zedelijk slecht was, maar innerlijk

verdeeld was bij de beantwoording der vraag, wat thans behoorde te wor-

den gedaan. Uit een geneeskundig onderzoek van 18528 personen valt

af te leiden, dat de lichameUjke ontwikkeling der fabrieksarbeiders

slecht is, maar dat geen bijzonder slechte invloed van den fabrieks-

arbeid op de gezondheid der kinderen is te constateeren, wanneer de

aanvankelijk niet te zware arbeid begint met den leeftijd van 12 jaren of

later en wanneer een loon wordt verdiend dat kan aangewend worden en

wordt aangewend voor een goede voeding. De zwaarte van het werk zit

ook in den duur van den arbeid en zoo ontstaat het type van den •chter-

lijken fabrieksarbeider

.
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Thans zij de taak van den wetgever een beperkte ! Hij loopt toch groot

gevaar, zegt het verslag, dat hij, met eene speciale regeling in een samen-

gesteld en samenhangend geheel ingrijpend, veel meer verandert en wijzigt,

dan hij bedoelde en voorzag. Bestaande verhoudingen veranderende en

storende, doet hij soras onbewust nieuwe verhoudingen ontstaan, die hij

niet alleen niet voorzien heeft, maar welke hij zekerlijk, indien hij ze voor-

zien had, niet zou gewild hebben. De Commissie meent dat door de regeling

der werkuren in de fabrieken niet wordt bereikt, dat het kind buiten de

werkuren en buiten de fabriek goed wordt verzorgd en opgevoed. Hoe

meer vrije uren, hoe meer kans op verwaarloozing . . . . tenzij de wetgever

de ouders verplicht hun kinderen gedurende een aantal jaren de school te

doen bezoeken. Dan eerst is verkregen, dat de grootste misbruiken van

kinderarbeid in den huisarbeid en in de particuliere werkplaatsen worden

opgeheven. „De school de fabriek te doen vervangen, is zekerlijk de beste

voorbehoeding tegen onredelijke exploitatie van het kind", en heeft ook

nog het voordeel, dat zij zich niet beperkt tot de enkele klasse der fabriek-

arbeiders, maar zich zal uitstrekken ,,over de gansche massa van arbei-

ders, die in ontwikkeling het naast aan de fabrieksarbeiders grenzen en

hen in onkunde evenaren." Zeker een belangrijke opmerking! Maar de

Commissie vergat de werkelijkheid: niemand wilde „algemeene school-

plichtigheid" invoeren. Algemeene schoolplichtigheid was niet te bereiken

en speciale wetten op den arbeid van kinderen stemde de Commissie af.

De Voorzitter der Commissie ziet het vruchtelooze dezer voorstellen in. Hij

wil een wettelijke regeling van den duur des arheids in verhouding tot den

leeftijd, gepaard aan een beperkte schoolplicht, in den zin van het Engel-

sche stelsel een combinatie van schoolarbeid en fabrieksarbeid.

De indruk door het eerst in 1869 gepubliceerde Rapport gewekt was

niet groot en de regeering van 1868— 1871 (Fock—van Bosse) had ge-

makkehjk spel een afwijzende houding aan te nemen. Tegen de conclusie

van de meerderheid der Commissie was aan te voeren, dat wel bleek van

eenige achterlijkheid, maar niet van een groot kwaad, op grond waar-

van de staatsonthouding moest worden veroordeeld. De kinderexploitatie

was niet gebleken. Was er nu urgentie om de individueele vrijheid der

fabrikanten en der ouders te breken ?

De Commissie had het niet bewezen.

De President der Commissie had er zelfs op gewezen, dat wanneer

kinderexploitaite in Nederland bestond, deze in elk geval aanwezig was

ten aanzien van kinderen boven den leeftijd, waarop „schoolplichtigheid"

ware te eischen. En dan, men kon nog veel van de fabrikanten op het ge-



44 GEGEVENS OMTRENT DEN KINDERARBEID

bied van den fabrieksarbeid vervvacliten. Het stelsel der meerderheid was

onbruikbaar en de greep, die de president wilde doen in de vrijheid van

arbeid, werd niet gewettigd geacht door het (kleine) aantal in de fabrieken

arbeidende kinderen en veroordeeld door het feit, door de Commissie zelve

vastgelegd, dat het gebruik van kinderen in de fabrieken minder schadelijk

was dan hun tewerksteUing in huisarbeid en op werkplaatsen. De wettelij-

ke regeling van den president zou een klein gedeelte van het kwaad ver-

plaatsen. En daar wi] niet als in Pruisen of Frankrijk de mogelijkheid

hadden om aan te sluiten bij een reeds bestaande schoolpHcht, waarvan

de regehngen van den kinderarbeid dkkr het complement vormden, was

zijn maatregel veroordeeld. Men zou dus niets doen binnen de muren van

het Departement.

Dit bleek ook aan de Kamer. Het Voorloopig Verslag op het Hoofdstuk

V der Staatsbegrooting van het jaar 1 870 is er dadelijk bij om het gevolg te

vernemen, dat de Minister aan de conclusies van het Verslag zal verbinden.

De Regeering meende toen nog in haar antwoord te kunnen volstaan met

de zinsnede: „De openbare meening omtrent eerstbedoeld verslag moet

echter nog gevormd worden en zal zich ongetwijfeld bij ons volk doen ken-

nen. Daaruit zal de Regeering leering trekken voor wat haar tedoenstaat".

Voor een gemeen overleg tusschen de Regeering en Kamer zijn de gegevens

niet genoegzaam voorhanden. In de begrootingsstukken van 2 jaar later

komt de vraag, of het Staatsbestuur moet tusschenbeide komen om het

misbruiken van den arbeid van kinderen te weren, uitvoeriger ter sprake,

maar van Houten zal den Minister Thorbecke, die nog wH afwachten,

niet aan zijn zijde krijgen. Hij vond ook bij andere sprekers bestrijding;

wellicht was ook dit voor hem een aanleiding niet in te gaan op Thor-

becke's aansporing van 23 November 1871 : Wanneer een lid der Kamer

aandringt op wettelijke regeling van eenig onderwerp en zegt, dat hij alle

gevolgen daarvan heeft berekend, dan is zijn taak eer zelf het initiatief

te nemen, dan een Minister, die nog aarzelt, tot het nemen van het ini-

tiatief aan te moedigen.

Intusschen bleef de kans op een regeeringsontwerp bestaan, want de

Minister verklaarde dat hij een aanschrijving zou richten aan de inspec-

teurs van den geneeskundigen dienst om overal te letten op den toestand

van arbeidende kinderen. „Toonen de berichten van tijd tot tijd inkomen-

de de noodzakelijkheid aan, dat de wetgever tusschenbeide kome, dan

zal, hoop ik, mijne aarzeling kunnen worden overwonnen op een wijze,

waardoor de partikuliere vrijheid zoo min mogelijk wordt gekrenkt. Het

is niet mijn eenig argument, maar een argument, waarvan ik veel hecht:
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zoolang het niet beslist is of de sociale kracht in staat zij te voorzien, mag

de wetgever niet opkomen voor eene taak, die eigenlijk de zijne niet is."

Een jaar later, November 1872, staat de Heer Wintgens met een krachtig

betoog in de Tweede Kamer geheel aan de zijde van van Houten. Er moest

,,iets" gebeuren, al weigert de Minister Geertsema thans pertinent een vinger

uit te steken. Men had nu zooveel over de zaak gepraat, er moest eenige

bevrediging komen. Het wrakke, door weinig werkelijke overtuiging gedra-

gen idee omtrent maatregelen tegen de kinderexploitatie moest tot iets lei-

den. Het parlement zou de sluitsteen leveren.De vele gelijkluidende reques-

ten van 1870— blijkens een mededeeling in het Zwolsche adres, waarvan

Mr. de Jong van Beek en Donk, het lid van het „Comite ter bespreking

der Sociale Quastie" de eerste onderteekenaar is, werd de tekst van deze

adressen opgemaakt door J.J. Cremer, waaruit hunne uniformiteit is te

verklaren, —- de behandeling van het onderwerp in de Vereeniging voor

de Statistiek in 1871, maar bovenal het rapport, uitgebracht door de

Commissie benoemd door het Nederlandsch Schoolverbond (1872), hadden

de overtuiging gewekt dat ook in ons land de kinderen werden geexploi-

teerd in fabrieken en daarbuiten. Aangespoord door de krachtige propa-

ganda van den kapelaan in de fabrieksparochie St. Mathias te Maastricht

J. H. Wijnen en door het Kamerlid Mr. D. J. Baron Mackay, Voorzitter

van deVereeniging ter bevordering van Fabrieks-en Handwerksnij verheid,

heeft van Houten op 23 Februari 1873 zijn bekend wetsontwerp, de sluit-

steen op een beweging van ruim 20 jaren, in de Staten-Generaal ingediend.

Het hier gegeven overzicht van den oorsprong onzer sociale wetgeving

vangtvroeg genoeg aanom ookvoor ons land de uitspraak te rechtvaardigen,

dat wij niet begonnen met de vooropstelling van een theoretisch beginsel.

Geen liefdewerk, geen humanism.e, geen altruisme, geen politieke stroom,

geen staatkundige eisch heeft de wetgeving met kans op goed gevolg ge-

eischt. Maar wanneer het industrialisme gekomen is op een betrekkelijk

hoog peil, dan is de sociale wetgeving een noodzakelijkheid. Liefde tot de

naasten, eigenbelang, staatkunde en humaniteit bepalen dan voorts de

grens waarbinnen die noodzakelijkheid wordt erkend. De reclames der be-

langhebbenden en het toestaan der naastbetrokkenen, theorieen over den

omvang van den werkkring van den Staat en beschouwingen van de man-

nen van de evolutieleer, hebben den gang der wetgeving vergezeld, niet

uitgelokt. De aanvang der wetgeving is ook niet te zoeken in een zucht,

buitenlandsche modellen na te volgen.

De Engelsche en de Pruisische wetgeving was eerst te vroeg begonnen,
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daarna aangeland in een stadium van ontwikkeling, met de industrieele

ontwikkeling gelijken tred houdende, dat door ons nog niet was bereikt.

De Belgische wetgeving liep met de onze te zeer parallel, al was Belgie ons

in industrieele beweging v66r. Frankrijk, waar reeds in 1841 een arbeids-

inspectie werd ingesteld, was ons slechts in schijn ver vooruit, omdat aan de

uitvoering der wet slecht de hand werd geliouden. In September 1874

was de Fransche wetgeving ook in werkelijkheid iets v66r.

Nieuwe geestelijke stroomingen hebben de inveering van de eerste

sociale wetgeving begeleid; zelve was de eerste wet niet anders dan een

poging om eindelijk een bepaalden vorm te vinden voor de verwezenlijking

van een gedachte, die in 20 jaren langzamerhand tot een algemeene over-

tuiging was gegroeid: dat het fabriekskind moest worden beschermd.

Tot die nieuwe geestelijke stroomingen moet ook de arbeidersbe-

weging gerekend worden. Zij behoort in ons land bij een nieuwe periode,

die in het algemeen in 1870 inzet. Dan groeit een socialisme als de machts-

uiting van de arbeidersklasse, die in de maatschappij haar belangen

monopoliseert en in een arbeidersbeweging centraliseert. De aanvang

van deze beweging is natuurlijk niet met een jaar te benoemen, maar na

1870 zal toch in ons land de wending in het bedrijfsleven van kleinbedrijf

tot grootbedrijf de mogelijkheid openen voor een concentratie van arbei-

ders in arbeidersvereenigingen, die, naar het woord van Pierson in de

Economist van 1866, niet zijn voortgekomen uit het brein vaneen filosoof,

maar uit de natuurlijke begeerte van het volk om zijn toestand te verbete-

ren. De voortrekkers— van v66r 1 870— die nog niet de bezwaren hebben

ondervonden van de praktijk van de vakvereenigingsactie, nochgeroepen

waren tot politieke overwinningen, maar die daardoor toch ook niet

gekend hebben de kracht van den strijd voor een dichtbij belang, konden

meet dan hun opvolgers in het algemeen opkomen voor verheffing van het

geestelijk leven onder den arbeidenden stand. Middelen en doel werden

vaag omschreven; daardoor konden in die eerste beweging van sociale

hervorming filosofen, werklieden, mannen van „de Dageraad", vrijden-

kers, realisten, praktische maatschappelijke hervormers, socialisten of

hoe zij zich anders mochten noemen, elkander ontmoeten, maar tot eene

vaste organisatie konden zij natuurlijk niet komen.

Hiernaast staan nu in geordend verband de eerste vakvereenigingen

van werklieden, (een typografen-vereeniging van 1861 te Amsterdam,

later de typografen-vakbond van 1866), met haar looneischen ; zij waren

onafhankelijk van de eerste politieke sociahstische organisaties, die
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werden opgericht onder invloed van de Internationale. (30 Augustus 1869

wordt de eerste Nederlandsche afdeeling van de Internationale te Am-

sterdam gesticht). In geen dezer kringen wordt gestreefd naar positieven

invloed op het staatsbestuur en zoo wordt dan ook in „De Werkman"

het eerste orgaan van een niet-socialistische werkliedenvereeniging, nog

in 1869 een afkeurend oordeel uitgesproken over een wettelijke regeling

van den arbeid van kinderen.

Ten aanzien van deze bijzondere staatsbemoeienis slaat het oordeel

van de eerste arbeiderspers daarna spoedig om. Omstreeks 1 872 wordt alles

wat toen onder de naam „arbeidersbeweging" was samen te vatten, ge-

wonnen voor een actie tot bestrijding van den arbeid van kinderen in fa-

brieken. De aandrang hiertoe ging echter uit van een groep maatschappe-

lijke hervormers, die den 30 October 1870 een „Comite ter bespreking der

Sociale Quaestie" hadden opgericht. Enkele arbeiders waren lid van dit

comite. Van den aanvang af werd samenwerking met de arbeiders gezocht;

zij verschenen ook wel in de vergaderingen, maar de belangstelling was

niet groot en zij kwam daarenboven slechts van die enkele arbeiders en

arbeidersleiders, die met de heeren van het Comite wilden vergaderen.

Samenwerking werd echter verkregen nu tijdelijk in de bestrijding van

den kinderarbeid een punt van aanraking was verkregen. De samen-

werking was ook gemakkelijker geworden nu door medewerking van ver-

schillende vakvereenigingen het Algemeen Nederlandsch Werklieden Ver-

bond (1871) was tot stand gekomen. Het doel van het verbond was niet

afgepaald ; reeds spoedig wordt aangedrongen op toepassing van de coo-

peratieve beginselen, op kosteloos onderwijs en leerplicht; de oprichters

wenschten ook bevordering van het spaarbankwezen en verbetering van

het belastingstelsel. „Algemeen stemrecht" en de bestrijding van den

arbeid van kinderen in fabrieken worden door het Verbond geeischt.

Nadat van Houten in Februari 1873 zijn ontwerp had ingediend, komt

het nu in het Verbond tot een groote request-beweging; de werklieden,

leden en niet-leden van het Verbond, wenden zich met een verzoek tot

den Koning om het vraagstuk van den kinderarbeid door een wettelijke

regeling op te lossen. (Het request-B. H. Heldt verkrijgt 3100 handteeke-

ningen). In November 1873 komt dan het antwoord van den minister

Geertsema, die wijst op het ontwerp-Van Houten, zoodat het ,,mitsdien

op dit oogenblik voegzaam schijnt af te wachten, wat de Tweede Kamer

omtrent dit ondervverp zal gelieven te beslissen". De kansen van het ont-

werp, zooals het was aangeboden, waren uiterst gering en de wensch der

voorstanders was dus begrijpelijk, dat althans de arbeiders openlijk zouden
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getuigea v66r de aanneming van de wet. Deze wensch ging uit van het

„Comite ter bespreking van de Sociale Quaestie". Dat Comite had reeds

in zijn vierde vergadering van 16 December 1871 te Arnhem het vraagstuk

van den kinderarbeid in fabrieken doen inleiden door den Heer Daniels,

bestuurder van een Amsterdamsche diamantslijperij. De vergadering was

daama tot het besluit gekomen dat „de regeering er toe moge besluiten

eene wet in te dienen, verbiedende het werken in fabrieken en werkplaat-

sen door kinderen beneden twaalf jaren en regelende den arbeid van kin-

deren van 12— 16 jaren, in verband met eene wet gebiedende algemeenen

leerplicht". Het ontwerp-van Houten zal de exploitatie van kinderen van

12—16 jaren nog vrij laten, maar overigens zal van Houten trachten dezen

wensch te bevredigen. In Nov. 1873 beraadslaagt nu het Comite wat te

doen om het welslagen van het ontwerp te bevorderen en intusschen wordt

een motie aangenomen, waarin meer wordt gevraagd dan het ontwerp

brengt. In een volgende vergadering — (15 Februari 1874) — wordt op

voorstel van Goeman Borgesius besloten te bevorderen, dat de vakver-

eenigingen eenigen tijd v66r de openbare behandeling van het wetsont-

werp afgevaardigden naar den Haag zuUen zenden, waar dan in een groote

vergadering de wenschelijkheid van een wettelijke beperking van den ar-

beid van kinderen zou moeten worden bepleit. Het lid van het Comite

B. H. Heldt, tevens voorzitter van het Algemeen Nederlandsch Werklieden

Verbond, is bereid het initiatief te nemen tegenover de meer dan 200 werk-

liedenvereenigingen, die zuUen worden opgeroepen. De groote vergadering

heeft dan plaats als een „Paaschcongres" op 19 AprU 1 874 in de Diligentia-

zaal te 's-Gravenhage. Twaalf duizend werklieden waren vertegenwoor-

digd. De aanwezige kamerleden vernamen dkar, dat de werklieden verder

wUden gaan dan van-Houten. De inhoud van de door hen aangenomen

motie, die gelijkluidend was aan een vroegere motie van het Comite, eischte

n.l. een regeling van den arbeid van kinderen van 12 tot ISjaarenhet

algemeen toezicht van een speciale arbeidsinspectie. De Tweede Kamer,

die nu op 29 April 1874 haar beraadslagingen begon, zou de motie echter

niet volgen, maar het voorstel van van-Houten nog belangrijk beperken.

Is dat eens geschied, dan heeft op de aanneming van het ontwerp-van

Houten deze arbeidersbeweging haar goeden invloed gehad.



VOLGENS DE ENQUETES VAX 1841 EN 1860. 49

§ 3. De Kinderwet-van Houten van ig September 1874.

„HET ARBEIDERSKIND WORDT BESCHERMD".

In de eerste helft en in het midden der negentiende eeuw was de toe-

stand der arbeidende klassen miserabel. De klacht daarover wasalgemeen.

Wanneer de armoedige toestand der lagere bevolking van West-Europa

voor Engeland „model" wordt beschreven door Friedrich Engels: „Die

Lage der arbeitenden Klasse in England" (1845), is zijn boek geen openba-

ring; het bevat een beschrijving van de feiten, en jaren later heeft Werner

Sombart aangetoond dat „die Notlage der Arbeiterschaft" in de Duitsche

landen van 1830 tot 1850 een toenemende verarming ten gevolge had. In

dat milieu aanvaart nu een opgekomen, geestelijk-krachtige burgerklasse

haar zelfbestuur. Haar leer der staatsonthouding brengt scheiding tusschen

staat en maatschappij . De maatschappij is het los verband van belangen,

door historic en traditie, door zedeleer en door conventie nog bijeenge-

houden; de staat is een aparte organisatie om aan de burgers vrijheid en

veiligheid te garandeeren. De staat wordt de politie-agent, die waakt tegen

de roovers van binnen en de roovers van buiten (Taine) ; de nachtwakers-

staat (Lassalle), de rechtstaat (Kant—Thorbecke), laat toe dat de maat-

schappelijke krachten elkander tot aan den dood bestrijden. Moesten dan

de zwakkeren niet ondergaan in deze periode van het staatkundige en eco-

nomisch streng doorgevoerde individualisme, dat in het rechtsleven en in

de kunst, immers in het geheele cultuur-leven heerschte ? De economische

vrijheid, het „ieder voor zich" in den maatschappeUjken strijd, gaf nu ook

de vrijheid aan den ondememer de arbeidsuren per dag naar de behoeften

der langzaam-opkomende industrie te verlengen of te verkorten, de ver-

diensten onzeker te maken, vrouwen en kinderen op het werk toe te laten

en weg te zenden. De organisatie van den fabriekmatigen arbeid had ook

de ver doorgevoerde arbeidsverdeeling gebracht; dat gaf het voordeel dat

allerlei bijwerkzaamheden verricht konden worden door ongeschoolde en

zwakke krachten, omdat veelal de vereischte arbeidskracht gering was.

De daardoor gelukkig-verkregen beperking van de productiekosten scheen

nuttig in het concurrentiesysteem en aanbevelingswaard met het oog op

den export, maar .... daardoor bleef dan ook de toestand der arbeidende

klassen in de eerste helft en in het midden der negentiende eeuw miserabel.

De klacht daarover was algemeen, maar de wetgever meende toch goed

te doen zich niet te mengen in de maatschappelijke ellende, die nu een

voedingsbodem vormde voor sociale stelsels, voor allerlei uitge-
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dachte nieuwe maatschappelijke systemen, die verbetering zouden bren-

gen, voor utopieen omtrent een maatschappelijke samenleving zonder

persoonlijk bezit, voor leerstellingen die maatschappelijke gelijkheid in

dwangorganisaties wilden verwezenlijken, voor plannen tot het vormen

van kunstmatige plaatselijke arbeidsgemeenschappen. Zij die zich de socia-

listen noemden, waren menschlievend ; zij hadden gemeenschapszin, maar

zij streden miet onpraktische middelen. Wij noemen alien in een, die toch

nog praktisch succes had, omdat zijn plannen de moeite waard werden ge-

acht om meer dan eens te worden vernietigd door de wederpartij . Louis

Blanc heeft met zijn brochure: L'Organisation du Travail (1845) grooten

invloed gehad, ook in Nederland. HerhaaldeUjk is zijn stelsel in het

Nederlandsch parlement verworpen; met de roemrijke geschiedenis der

burgerklasse van 1848 bewees men correct de onjuistheid van de stelling

van Louis Blanc: la societe d'aujourd'hui se sent mourir. Integen-

deel de burgerklasse leefde in haar machtig zelfbestuur nieuw op. Zij

had de volksbewegingen van 1848 in Frankrijk en in de Duitsche landen,

in Italic en in Hongarije overwonnen, maar het was nog altijd de moeite

waard in het Nederlandsch parlement de onhoudbaarheid aan te toonen

van concepties, die juist de wanorde van het bedrijfsleven „in den

tegenwoordigen vorm" wUden opheffen. Gaarne stelden de hollandsche

staatsonthouders daartegenover de orde der vrijheid. Zij hadden omtrent

de kunstmatige organisatie van den arbeid slechts een vernietigend oor-

deel, maar het eigen systeem was daarmede nog niet gerechtvaardigd en

de socialist wees toch, zelfs naar het oordeel van Groen van Prinsterer,

een kern van waarheid aan toen hij zeide: Laissez faire, laissez passer,

c'est-k-dire, laisser ruiner, laissez exploiter, laissez ecraser les faibles par

les forts.

De armoedetoestand van de arbeidende volksklasse gaf aan een socialis-

tische theorie haar basis. Soms trok nog meer die buitenlandsche theorie

dan de armoede in ons eigen land zelf de aandacht van de bestuurders

van den Nederlandschen Staat. Bij de verwerping van de theorieen van

„communisten en socialisten" waren alien het eens; tegenover de armoede

was echter hun standpunt verschillend.

Groen van Prinsterer en zijn kleine, maar krachtig overtuigde, aanhang

stonden het dichtst bij de erkenning dat de armoede van de arbeidende

klassen een groot maatschappelijk kwaad was, dat — buiten toedoen van

den staat — moest worden bestreden. Bij de behandehng van het in de

partijpolitick allcrongelukkigst vcrtroebclde vraagstuk van de geleidclijke

afschaffing van de accijnzen op de eerste Icvensbchoeften komt, op 19
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December 1853, in de Tweede Kamer, Groen's standpunt naar voren: „Ik

ben geen socialist; ik heb een weerzin tegen het socialisme ; maar niet alles

is afgedaan met dergelijke algemeene betuigingen. Ook thans moet

men de valsche systemata met de waarheid zelve bestrijden die in de dwa-

ling gemengd is en haar kraclit geeft, en men behoort naar verbetering te

trachten ook van materieele toestanden wier verkeerdheid den invloed der

dwaling verdubbelt. Tegenover die socialistische begrippen lette men op

den inderdaad kommerlijken toestand der lagere bevolking; men zij ge-

dachtig aan het nadeel, hetwelk de hoogere standen door zedebederf en

valsche wetenschap bij het volk hebben gesticht. Men zij op eene tegen-

overgestelde werking bedacht". Dan stelt Groen van Prinsterer natuur-

lijk niet het staatsalvermogen of de staatsinmenging in dienst van die

„tegenovergestelde werking". Als onderdeel van de souvereiniteit in eigen

kring ziet hij in de opvoeding in eigen kring de verbetering van het maat-

schappelijkenzedelijkleven. Alleen dat is de remedie om, buiten het staats-

verband, het sociaUsme te voorkomen of te bestrijden.

Daarover dacht nu de conservatieve staatspartij wel anders. De besten

onder haar wisten, dat hervorming de eerste voorwaarde was voor het

behoud en zij verwaarloosden de macht van den Staat — dat staatsver-

band verhanseld naar hun ideaal — daarbij niet. Zij deelden den wensch

van den anti-revolutionairen leider „dat er verligting worde aangebragt

in den toestand der mindere klasse van de maatschappij " (27 Mei 1851

Tweede Kamer), maar in het centraal bestuur en in overheidsbemoeiing

zagen zij geen gevaar, zoolang het staatsbestuur niet door volksleiders

was ingepalmd en zij verklaarden zich ook nimmer als Groen van

Prinsterer op dit gebied „eenstemmig met de coryfeen der heden-

daagsche revolutie" (Verspreide Geschriften Deel I bladz. 303) om het be-

ginsel van de vrije concurrentie te bestrijden, „welke demaatschappelijke

banden verscheurt, op de overmagt der rijken en de heerschappij der ban-

kiershuizen uitloopt, de zamenleving in twee vijandige heirlegers deelt, een

tallooze schare van armen doet ontstaan, den aanval der nietsbezittenden

tegen de vermogenden voorbereidt en dien, in veler oog, verontschuldigen

en bijkans wettigen zou." De conservatieven spraken die taal van den

tuchtmeester niet. Zij wenschten in het belang van de lagere volksklassen

hervorming; zij droegen correctie's voor op hetstelseldereconomische vrij-

heid en hun staat was daarbij hun natuurlijke hulp. Het parlementaire leven

stelde hen in staat daarvan dagelijks te getuigen en op te komen tegen de

afschaffingswoede van vele door hen nuttig geachte overheidsmaatregelen.

Zij droegen echter ook nieuwe maatregelen voor. De van huis uit anti-revo-
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lutionaire, maar in de sociaal-economische politick conservatieve Graaf van

Zuylen van Nyevelt, die met den conservatieven Heemskerk van 1 866 tot

1868 in een niinisterie zat, noemde in 1872 bij de behandeling in de Tweede

Kamer van de wet tot afschaffing van het coalitieverbod nieuwe staatszorg

nuttig om de drankbestrijding te steunen, den wekelijkschen rustdag op

Zondag te bevorderen, den kinderarbeid in fabrieken te beperken en een

betere huisvesting aan de arbeiders te verschaffen.

Het bleef niet alleen bij wenschen; de conservatieven stelden ook maat-

regelen voor van staatshulp, zoolang althans die staat niet door volksin-

vloed was overheerd. Nieuwe meesters konden zij niet erkennen.

De conservatieve Mr. W. Wintgens, kamerlid meestal voor den Haag

en minister alweer met den conservatieven Heemskerk (1868), nam in

1854 het initiatief tot een wetsontwerp om plaatselijke gezondheidsraden

in te stellen en aan de gemeentebesturen de verplichting op te leggen

ongezonde woningen te doen ontruimen. Een Engelsche wet „for promo-

ting the public health" (1848) leverde hem het voorbeeld, maar hij is ge-

noopt geworden tot het doen der voordracht „daar hij door eigen onder-

zoek, in de stad zijner inwoning, den jammerlijken staat van vele armen-

woningen heeft leeren kennen." (Memorie van antwoord 14 November

1854). Het wetsontwerp werd natuurlijk mede bestreden op technische

gronden: men had immers juist art. 135 der gemeentewet vastgesteld en

op de algemeene gemeentewetgeving kon worden vertrouwd; overigens

waren de bestaande commissien van geneeskundig toezicht door den voor-

steller genegeerd, maar Mr. Wintgens verliest in April 1 856 de stemming

over het eerste artikel van zijnontwerptochook wegens zijn miskenning

van het beginsel der vrijheid. De inhoud van dat ontwerp is niet meer

van belang. Maar dat 22 conservatieve en anti-revolutionaire kamer-

leden in de minderheid bleven, omdat de meerderheid „in het oneindige"

tegenwierp: „de Staat moet niets doen, de algemeene wetgeving moet

niets hoegenaamd verrigten, want de gemeentebesturen moeten het doen",

bewijst wel dat de staatsonthouding tot een dogma was verlaagd, al was

de verwerping van dit ontwerp op technisch-juridischen grond zeker

gemotiveerd. Wat „de schoonste parel ware die aan de parlementaire

kroon der zitting van 1855 op 1856 zal worden gehecht" (Groen van

Prinsterer) .... komt in het archief van de Tweede Kamer terecht. De

ware lust om van staatswege regels te stellen op sociaal-economisch terrein

ontbrak en daardoor kwam er in de jaren 1850—1860 ook niets terecht

van een wettelijke regeling der banken van leening en bleef de oude zeer

onvoldoende organisatie voor de geneeskundige wetgeving, bestaande uit
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plaatselijke en provinciale commissien van geneeskundig toezigt onder

leiding van het departement van binnenlandsche zaken onveranderd

gehandhaafd tot Thorbecke (1865) daarin eindelijk verbetering bracht.

Maar de conservatieven geven geen kamp. Eenige maanden voordat het

voorstel van Wintgens in behandeling kwam, had op 14 Februari 1856 de

conservatieve oud-minister en oud-gouverneur-gencraal in Oost-Indie

onder Willem II, Rochussen, die als landvoogd had gestreden tegen het

misbruik van sommige heerendiensten en die later nog als minister van

kolonien (1858 tot 1861) driemaal een wetsontwerp tot emancipatie der

slaven zou bewerken, het succes dat zijn voorstel in behandeling kwam een

enquete te houden 1°. naar het bestaan en den omvang der kwaal, welke

het gevolg is van het gebruik en misbruik van sterken drank in het alge-

meen, en over het toenemen of verminderen van dat gebruik onder zekere

standen der maatschappij, of in zekere gewesten des Rijks in het bijzonder;

2°. naar den invloed daarvan, zoowel op de stoffelijke welvaart als op den

verstandelijken en zedelijken toestand des volks; 3°. naar de middelen tot

bestrijding of uitroeiing dier kwaal, welke het openbaar gezag, hetzij als

wettelijke bepalingen, hetzij als plaatselijke verordeningen, zal kunnen en

behooren aan te wenden." Dit voorstel, waaraan werd verweten, dat

het zoo aristocratisch „zekere standen" onder controle wilde stellen, ver-

wierf alweer de minderheid der stemmende kamerleden. Slechts enkele

liberalen en liberaal-katholieken steunden Rochussen en zijn stelling, dat

een onderzoek naar volksgebreken ligt binnen den kring van de bevoegd-

heid der wetgevende macht. Tevergeefs bestreed de voorsteller de

overdrijving van het „onthoudt U, laissez passer, laissez faire", de

meerderheid, die het bestaan van groote volksgebreken erkende, wilde

geen onderzoek en wilde geen wettelijke regeling. Wei werd nog een com-

missie van vijf kamerleden benoemd met beperkte opdracht en is haar

verslag van 25 April 1857 „lezenswaardig", maar. . . . de Commissie komt

niet tot een bepaald voorstel en .... dan blijft deze zaak rusten tot de

ministers Thorbecke en Olivier bijna tien jaar later deze inlichting ver-

schaffen op tot de kamer gerichte adressen : „naar het oordeel der onderge-

teekenden zijn verbodsbepalingen, zooals de adressanten wenschen, niet

bij magte het bestaande kwaad uit te roeijen, noch zelfs te beperken. Alleen

van zedelijke en godsdienstige ontwikkeling is heil te wachten". Daarop

wacht de staatsbemoeiing tot beperking van een echte volkszonde tot de

invoering van de oude Drankwet op 1 November 1881.

Met een bepaald wetsvoorstel zal eindelijk een conservatief minister

van der Heim van regeeringswege trachten een maatregel te nemen in het
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belang van de arbeidersklasse. Het bij Kon. Boodschap van 14 Maart

1875 aangeboden wetsontwerp tot het verleenen van vrijdom van grond-

belasting voor stichting van woningen voor de arbeidende klasse had

ten doel in het belang van de gezondheid, zedelijkheid en welvaart van

de arbeidende en minvermogende klasse het bouwen van goede en gezonde

woningen aan te moedigen. De Memorie van ToeUchting wijst op een

bij uitstek maatschappelijk belang: de huisvesting der volksklassen en

meent dat de particuliere vereenigingen, die dit belang behartigen, van

regeeringswege moeten worden gesteund door het verlengen van den ge-

wonen termijn van vrijdom van grondbelasting voor gebouwen die te-

zamen of afzonderlijk ten minste voor 25 huisgezinnen woning opleveren en

tegelijkertijd zijn gesticht, mits die gebouwen uit den aard hunner inrich-

ting voor de arbeidersklasse tot huisvesting bestemd zijn. Alweer is niet

meer belangrijk welke aanmerkingen op de voordracht in de Tweede

Kamer werden gemaakt, welke groepen van tegenstanders zich opdeden,

mits slechts wordt geconstateerd dat ook hier in het algemeen de staats-

onthouders, die meenden dat het geheel lag buiten den kring der bevoegd-

heid van het openbaar gezag zich met de woning der ingezetenen te

bemoeien, zich stelden tegenover de conservatieve regeering en de conser-

vatieve kamerleden. Ook deze keer viel de voordracht alweer, mede

op grond van technisch-juridische bezwaren, welke door de hervormings-

gezinde liberalen werden geopperd, maar ook omdat het beginsel bij de

meerderheid nog geen kans had.

„Dat bij de gezondheid en de werkkracht van de arbeiders het algemeen

belang was betrokken" in die mate dat de wetgever tot bevordering daar-

van algemeene maatregelen moest nemen, was nog niet tot praktische poli-

tiek der meerderheid uitgegroeid, tenzij de maatschappelijke ellende

z66 groot was en de voorgestelde maatregel z66 beperkt bleek, dat een

wettelijke bepaling, die algemeen door de publieke opinie werd geeischt,

voor eens kon worden gewaagd. Zoo'n maatregel was in de jaren 1872 en

1873 geeischt: het verbod van kinderarbeid in fabrieken. Toen ont-

moette de kleine groep der hervormingsgezinde liberalen de verzorgende

staatsgedachte der conservatieven. Het wetsontwerp kwam van Mr. S. van

Houten, maar het arbeidsverbod op zich zelf paste geheel in den gedachten-

gang der conservatieven. De tegenspraak kwam nog het meest uit de

kringen der groote hberale partij.

Bij de behandeling van het wetsontwerp-van Houten in de Tweede

Kamer liet de conservatieve afgevaardigde Wintgens zich dan ook niet

bang maken door de uiterst-linksche theorie van den voorsteller en ver-
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klaarde in het wetsvoorstel niets te zien ,,wat zweemt naar communisme

of socialisme" ; .... „laten wij ons dan toch niet door ijdele schrikbeelden

doen terughouden van het nemen van voorzieningen, die in onze maat-

schappij noodig zijn. Wat moeten zijn de wapenen tegen dat communisme

en socialisme? Niet het verhelen van de werkelijk bestaande kwalen

der maatschappij, maar het trachten om daaraan zooveel mogelijk tege-

moet te komen". Hier was wel het echte conservatisme aan het woord, dat

in de hervorming den waarborg ziet voor het behoud.

De liberalen waren al evenzeer bereid de lagere volksklassen op hun

•vvijze te helpen in hare „vrije ontwikkeling". Zij stonden dus ook ten aan-

zien van de belangen van de arbeiders op het standpunt der vrijheid en

dit had gevoerd (wet van 22 April 1855 S. 32 tot regeling en beperking

der uitoefening van het regt van vereeniging en vergadering) tot een er-

kenning in beginsel der vrijheid van organisatie der arbeiders ook tot het

verkrijgen van betere arbeidsvoorwaarden. Enkele „werkliedenvereeni-

gingen" werden dan ook tot dit doel opgericht. Maar het was moeilijk de

voile consequentie van het standpunt te aanvaarden en juist zeer gemak-

kelijk om het „coalitie-verbod", dat in het oude, hier geldende fransche

wetboek van strafrecht (van 1811) stond, naast het beginsel der vrijheid

als beperking te handhaven. Dat „coalitie-verbod" kwam eigenlijk neer op

een wettelijk verbod, onder strafrechteUjke sanctie, van werkstaking als

middel die betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen, maar bewaarde daar-

naast nog een schijn van gelijke behandeling met de werkgevers door ook

het vereenigingsrecht der werkgevers te beperken en strafbaar te stellen,

de onderlinge samenspanning van werkgevers, wanneer die strekt om

„injustement et abusivement" het loon der werklieden te verlagen —
strafbepaling welke van 1811 tot 1872, toen zij werd afgeschaft, nooit

is toegepast. — De ongelijkheid van behandeling was trouwens opval-

lend genoeg, omdat voor de strafbaarheid van den arbeider niet afzonder-

lijk behoefde bewezen te worden dat hij ,,injustement et abusivement"

had gehandeld ; voldoende was dat hij de afspraak met andere arbeiders

maakte om het werk te staken, al zou ook zijn eisch hooger loon te verkrij-

gen volkomen gerechtvaardigd zijn geoordeeld door den eigen rechter, die

als strafrechter zijn overtreding van het coalitie-verbod moest vonnissen.

Het vereenigingsrecht der arbeiders voor algemeene doeleinden was dus

vrij ; maar de coalitie van arbeiders, waarin het element „samenspanning"

tot werkstaking was begrepen, was verboden. Tegen dat verbod richt zich

bij het begrootingsdebat van einde 1 869 het kamerlid voor Groningen, van
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wien ook in 1870 een brochure: ,,De regtstoestand der werklieden in Ne-

derland" verscheen. Mr. S. Van Houtenwilde het coalitie-verbod opheffen;

werkgever en werknemer brengen onder de bepalingen van het gemeene

strafrecht en alle bijzondere bepaUngen voor werkgevers en werknemers

doen vervallen. Dat voorstel vindt geen ondersteuning, wat wel blijkt wan-

neer— zij het dan op aandrang van van Houten— de Minister van Justitie

Jolles uit het derde ministerie Thorbecke met een geheel ander voorstel

komt. Dan formuleert nogmaals S. van Houten zijn vrijheidsbeginsel en de

echt-friesche afgevaardigde Van Beyma thoe Kingma staat hem met een

amendement ter zijde. Ook deze verdedigt het zuivere individualisme:

„Bij het stelsel, dat men het sociale noemt, treedt het Staatsgezag op

cm het oekonomisch leven te regelen. Wij leven nu onder, en wenschen

alien te behouden het stelsel van individualisme, van de vrijheid van ieder

om zijne belangen in de maatschappij zelf naar eigen inzigt te behartigen.

„De voornaamste strijd op dit oogenblik in de maatschappij gevoerd

is tusschen de twee factoren der productie, tusschen den arbeid en het

kapitaal. Beide die factoren hebben in elke onderneming een gelijk belang

en een strijdig belang.

„Zij hebben een gelijk belang met betrekking tot de vermeerdering der

productie, zoowel quantiteit als qualiteit, zoowel in hoeveelheid, als in

waarde. Naar mate de onderneming meer produceert is er eene ruimere

bate te verdeelen tusschen de factoren die in de onderneming zamenwer-

ken. Het strijdig belang treedt op den voorgrond, wanneer het product van

de gezamenlijke werkzaamheid verdeeld moet worden. Dit is het terrein

van den strijd tusschen den ondernemer-kapitalist en den werkman.

„In dien strijd behoort het Staatsgezag neutraal te blijven, en het is

zulks op dit oogenblik niet." (5 Maart 1872, Tweede Kamer).

Dit standpunt bleef echter verre in de minderheid en tegenover hen,

conservatieven, anti-revolutionairen en katholieken die het coalitie-verbod

wilden handhaven, en tegenover minister Jolles en de liberale partij

die het oude coalitie-verbod wel wilden doen vervallen, maar daarvoor

andere strafbepalingen, speciale delicten, in de plaats wilden stellen,

hetgeen ook gelukte door de aanneming van de wet van 12 April 1872,

S. 24, tot vervanging van de artikelen 414, 415 en 416 van het wetboek van

strafregt door andere bepalingen. Hiermede was aan een ministerieele

toezegging voldaan.

De Minister van Justitie van Lilaar had bij de bovengenoemde behan-

deling van de begrooting van justitie aan van Houten de belofte gedaan,

dat de Regeering de Code-bepalingen wellicht zou herzien, wanneer eerst
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aan het Departement van Justitie ..duidelijk was gebleken waar de groote

arbeidersbeweging van onzen tijd heen wilde". Mr. Jolles, de volgende

minister van justitie voerde de belofte uit zonder op die voorwaarde te

letten, mede omdat hij het noodzakelijk achtte „elken grond tedoenont-

vallen aan de bewering alsof de toestand, waarover de arbeiders zich be-

klagen, een gevolg zoude zijn van de bepalingen te hunnen aanzien in de

strafwetgeving vastgelegd". Ingediend word dus een gelijkheidsontwerp,

waarin het verschil tusschen werkgever en werknemer verviel. Het gemeen

overleg op zich zelf werd vrij gegeven, het vereenigingsrecht werd onbe-

perkt erkend, maar de werknemers zouden bij uitgevoerde stakingen ge-

bonden zijn aan afzonderlijke bepalingen, wanneer zij iets meer of iets

anders deden dan individueel het werk staken. Het waren speciale delicten,

welke thans bij wet werden vastgesteld om elken dwang tot staking te

voorkomen en te straffen. De conservatieven, de anti-revolutionairen en

de katholieken zagen het praktisch nut der bepalingen niet in. Zij konden

onweersproken aanvoeren, dat in de praktijk bij de gewone werkstaking

uit die jaren, toen ook meerdere arbeiders het werk hadden neergelegd,

niemand daarom was gestraft (staking timmerlieden Amsterdam 1 869) en

slechts de „excessen" waren vervolgd. De werkstakers, die onder het oude

strafrecht waren vervolgd, zouden ook thans onder de nieuwe wet straf-

baar zijn. Zij die praktisch vrij uit waren gegaan, zouden ook thans vrij

blijven van vervolging. Er was dus niets geen reden om de „coalitie-arti-

kelen"te vervangen en de vrees was groot dat de arbeiders de werkstaking

gemakkelijker dan vroeger zouden aanvaarden. Dat konden de genoemde

partijen niet in het belang der arbeiders, dat zij wildendienen ophaar wijze,

rekenen en dus stemden zij tegen het voorstel-JoUes. De liberale meerder-

heid steunde het voorstel, omdat het strekte uit de wetgeving een onrecht-

vaardig verschil tusschen werkgever en werknemer te doen verdwijnen en

een beperking op te heffen van de onbetwistbare vrijheid van vereeniging

van arbeiders tot vaststelling van de „vrijwillig aangenomen" arbeidsvoor-

waarden. De speciale strafbepalingen zouden dan de maatschappij behoe-

den tegen misbruiken „die, gelijk van elke, zoo ook van deze vrijheid

kunnen worden gemaakt". De groote liberale meerderheid van den ouden

stempel nam de wet aan. Na Thorbecke's dood noemt men de namen:

Fransen van de Putte, Lenting, Dullert, Kappeyne, van der Linden en

van Eck.

Eerst van 1886 af geldt door het nieuwe wetboek van strafrecht het

gemeene recht voor alien. Dan eerst krijgt van Houten gelijk.
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Reeds op 25 April 1871 aanvaardde hij in het parleraent deverantwoor-

delijkheid voor een principieele individualistische politiek : „het streven

naar zelfbeheer in plaats van eene regeering door een gezag dat elders

dan in de behoeften des volks zijn oorsprong vindt; op kerkelijk gebied

de vrije gemeente, de vrije vereeniging tot bevordering van zedelijkheid,

beschaving en welvaart tegenover de kerk, die naar dogmatieke eenheid

tracht ; op industrieel gebied de cooperative samenwerking van arbeid

en kapitaal in plaats van den loondienst". Hij voert deze zelfde individua-

listische politiek bij een voorstel i) en bij een toelichting, die van princi-

pieele staatsinmenging in het economisch leven het tegendeel vormen. Op
het gebied van het arbeidsrecht was de grief van van Houten, dat een ont-

aarde vrijheidsleus het echte vrije organische leven der arbeiders in hun

corporaties had vernietigd en dat daardoor de waarborg tegen uitbuiting

der lagere volksklassen door slecht-betaalden loondienst en door vrouwen-

en kinderexploitatie was vervallen. De staat, die dat organisch leven niet

kon scheppen, kon althans een eersten maatregel nemen om de gevaren van

de verkeerde toepassing der vrijheid gedeeltelijk te voorkomen. Daartoe

strekte zijn voorstel van wet om overmatigen arbeid en verwaarloozing

van kinderen tegen te gaan. Bij schrijven van 27 Februari 1873 zendt

hij zijn voorstel in. De toelichting constateert dat vele ouders hun plich-

ten tegenover de kinderen verwaarloozen en dat zij de kinderen

overgeven aan overmatigen loonarb^id. „Indien nadere omschrijving en

betere handhaving van de bij het familieregt erkende en opgelegde regten

en pligten hiertegen waken kan, is de wetgever er toe verpligt". Hij beoogt

derhalve een verbetering van het burgerlijk recht en van het strafrecht

om een berucht geworden, fataal gevolg weg te nemen van een overigens

^) Het voorstel luidt:

Art. 1. Behalve het in art. 2 omschreven geval is het verboden kinderen beneden 12

jaar in dienst te nemen of te hebben. — Art. 2. Burgemeester en Wethouders zijn be-

voegd vergunning te verleenen om jongens van 10 tot 12 jaar in fabrieken ten arbeid

te stellen, mits le. zij niet langer dan zes uur elken werkdag en niet tusschen acht uur
des avonds en zes uur des morgens arbeiden ; 2e. hun minstens gedurende drie uren

elken werkdag onderwijs worde gegeven ; 3e. aan alle verder aan de vergunning te ver-

binden voorwaarden worde voldaan. De verleende vergunning kan ten alien tijde wor-

dem ingetrokken. — Art. 3. Wegens overtreding van art. 1 zijn aansprakelijk de hoof-

den van huisgezinnen en de hoofden of bestuurders der ondernemingen, in of bij welke

het kind in dienst is bevonden. Heeft de indienstneming plaats gehad buiteu weten
van de bij het vorig lid aansprakelijk gestelden, en bewijzen deze, dat zij de overtre-

ding, onmiddellijk na daarvan kennis te hebben bekomen, hebben doen ophouden,

dan wordt degene aansprakelijk gesteld, die het kind in dienst heeft genomen. —
Art. 4. Overtreding van art. 1 wordt gestraft met geldboete van / 3 tot / 25.— en ge-

vangenisstraf van 1 tot 3 dagen, te zamen of afzonderlijk. Bij herhaling van overtre-

ding binnen een jaar na eene vroegere veroordeeling wordt altijd gevangenisstraf toe-

gepast.
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juist, individualistisch economisch stelsel. „Uitbreiding van rechtstreek-

sche staatsbemoeiing met het arbeidsleven lag niet in mijn gedachtengang,

alleen betere behartiging van den van ouds en noodwendig op het staats-

bestuur rustende plicht om kinderen te beschermen tegen misbruik

der bij de wet aan ouders of voogden over hen toegekende macht" (Vijf

en twintig jaren in de Kamer" pag. 165). Dan volgt in van Houtens

toelichting na zijn praktische uiteenzetting en zijn praktisch voorstel:

een individualistische theorie; en wanneer dan zijn woorden geheel ver-

keerd wdrden begrepen in het Parlement en daarbuiten, dan wordt het

mogelijk de „socialistische in merg en been revolutionaire beginselen

van den voorsteller" (Kuyper) te bestrijden of hem van imitatie van

pruisischen staatsdwang te beschuldigen (Kuyper). De toelichting van

van Honten had echter juist den staat verboden verder te gaan dan onder-

steuning te verleenen aan bestaande maatschappelijke krachteri; bij

de organisatie dier maatschappelijke krachten verwachtte hij slechts me-

dewerking, geen leiding, dwang of overheersching van den Staat. De orga-

nisatie van den arbeid door den Staat, van bovenaf, lag inderdaad niet in

zijn gedachtengang. Hij dacht een geleidelijke, van onderop groeiende

„organisatie van de volksbedrijvigheid te bereiken, waarbij niet meer ten

koste van den mensch zal worden voortgebracht— waarbij de gezondheid

en het huiselijk leven des werkenden, en de ontwikkeling zijner kinderen

ten voile gewaarborgt zullen zijn. Voortdurend zuUen alle krachten,

ook der wetgevende magt, op dit doel gerigt moeten blijven". Eerst wan-

neer de concurrentie in het bedrijfsleven den werkgever verhindert vrij-

willig een maatregel door te zetten, welke alien in beginsel blijken te wen-

schen, en wanneer meer de verleiding dan het inzicht der ouders de

jonge kinderen het fabrieksleven bezorgt, is bemoeiing van den wetgever

pUcht. „Eerst wanneer de wet voor alien gelijke beperkingen handhaaft,

zal het stelsel van vrije mededinging bij vraag en aanbod van arbeid ....

ophouden ook de schaduwzijden te vertoonen, waarvoor een ontwikkelde

regering de oogen niet sluiten mag". Maar de wet is allerminst almachtig!

„De wetgeving is slechts invloedrijk, voor zoover zij in het ontwikkelde

inzigt der bevolking, in krachtig georganiseerde werkmansvereenigingen,

in humane gezindheid van de werkgevers, in de heerschappij van de be-

ginselen der zedeleer ook op het gebied van den arbeid, steun vinden.

Streeft zij deze sociale krachten voorbij, dan is zij magteloos". Bij de

schriftelijke gedachtenwisseling blijft hetmeeningsverschU verscholen, maar

dan komt de teekening. Van Houten wil de man zijn, die vertrouwen stelt

in de vrije organisatie der werkmansvereenigingen; dan richt hij een
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aanklacht tegen de bestaande maatschappelijke toestanden en ziet in de

vrijheid ook het heil voor de arbeidende klassen om zich zelf te ontwikke-

len; hij vraagt slechts de schaduwzijden van het stelsel van vrije mededin-

ging te temperen. De conservatieve politiek ontdekt dan nog weer

en nog weer de gevaren dier vrijheid en stelt daartegenover nogmaals

haar beschermende taktiek ten behoeve van de arbeidende klasse. En

toen is het gebeurd, dat de conservatieve partij enhaartijdelijkenaanhang

van enkele conservatief-Hberalen, kathoheken en enkele anti-revolutionai-

ren de daad hebben genomen voor den wil. Het parlement maakte het wets-

voorstel los van de toeUchting. De Tweede Kamer aanvaardde de artikelen

van van Houten als basis voor de beraadslaging, maar zij heeft een nieuwen

tekst geredigeerd ; bij de eerste kleine scheuring in de groote liberale par-

tij nam de conservatieve partij de leiding. De toeUchting van de wet-van

Houten is niet meer te vinden in de stukken van van Houten, maar in de

conservatieve staatsgedachte die in de hervorming den waarborg zag voor

het behoud. De hberalen hebben ten slotte hun steun niet onthouden;

zij hebben ten slotte wel gevoeld dat deze eene correctie op de fouten van

het systeem van vrije mededinging en haar middelen moest worden aan-

vaard. Bij het debat treedt als bemiddelaar op de liberaal Mr. D. J.

Baron Mackay van Ophemert en zijn Tory-theorie. Velen waren bevreesd

voor de theorie dat de arbeider ook kon en moest profiteeren van de voor-

deelen van de vrijheid, maar tevens moest gewaarborgd worden voor de

nadeelen dier vrijheid; Mackay zou hen geruststellen ten aanzien van dit

praktisch voorstel en met dien leidsman gingen alle conservatieven mede.

„lk geloof dat zij, die deze vrees koesteren, haar ter zijde kunnen stellen.

Ik althans heb in dit wetsontwerp geen enkel spoor gevonden van hetgeen

men zou kunnen noemen de meer eigenaardige staatkundige denkbeelden

van den Heer van Houten. Daarentegen heb ik daarin wel teruggevonden

de politieke denkbeelden van de Tories in Engeland. Want het strekt der

conservatieve partij van Engeland tot eer dat van haar — en dat is een

feit waaraan ik vooral hen herinner, die meer letten op den ontwerper dan

op het ontwerp— het initiatief is uitgegaan tot deze gansche beweging".

Zoo heeft Mackay de formule gevonden waarop men van links en rechts

zich kon vereenigen om deze staatsinmenging,voor dit geval, afzonderlijk

te aanvaarden. De liberalen moesten erkennen, dat er een maatschappelijk

kwaad was, uitvloeisel van de vrijheid der ouders en van de vrije concur-

rentie der werkgevers en dat daarvan de kinderen, de gezinnen en de maat-

schappij de noodlottige gevolgen ondervonden. Zij vereenigden zich op

Mackay's formule, reeds in den aanvang van de algemeene beraadslaging
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gesteld, dat het de taak is van den wetgever om voor elken gegeven toe-

stand zich de vraag te stellen of zijn inmenging noodig is en of die

nuttig zal zijn. Daartegenover stelde thans niemand meer het uiterste

liberale standpunt, dat deze zaak aan haar natuurlijken loop moestworden

overgelaten.

Mackay kon ook nog terecht aanvoeren, dat deze beperkte staatsbe-

moeiing werd geeischt juist door de ouders zelve en door de beste werk-

gevers tot bescherming van de kinderen in hun belang en in het algemeen

belang. Mackay doelt daarbij niet op een nieuw tijdperk, waarin de staat

zich op groote schaal zou belasten met hetgeen men zou kunnen noemen

de regeling van den arbeid. Dan zou ook hij eigenlijk geheel buiten het

debat hebben gestaan. Nu stond hij er middenin, omdat hij een staatsin-

menging van zeer beperkte strekking voorstond, welke voor dien tijd aan

conservatieven en zelfs aan enkele anti-revolutionairen de gelegenheid gaf

„een noodbrug te slaan", om op sociaal-economisch gebied met liberalen

die de nadeelen der vrijheid wilden wegnemen, samen te werken.

Z66 was het op het gebied der algemeene beginselen. Thans de uitwer-

king in de artikelen van de wet. Het voorstel van Van Houten verbood

kinderen beneden twaalf jaren in dienst te nemen of te hebben. Dit

was dus een zeer algemeen verbod. Het gold daarbij arbeid in fabrieken,

in winkels, op het veld, in twee woorden: alien kinderarbeid. Maar nu

wilde van Houten een groote concessie doen aan de industrie. Burgemees-

ter en wethouders zouden bevoegd zijn vergunning te verleenen om Jon-

gens van tien tot twaalf jaren in fabrieken ten arbeid te stellen mits die

kinderen ook elken werkdag drie uur onderwijs ontvingen. Mackay was

hevig tegen deze concessie gekant. Hij wilde— blijkens zijn amendement

— in art. 1 precies bepalen, wat ook in de wet kwam te staan : het algemeen

verbod kinderen beneden twaalf jaar in dienst te nemen of te hebben.

Mackay kreeg zijn zin, de uitzondering speciaal ten bate van de industrie

verviel. Art. 2, dat die uitzondering bevatte, werd afgestemd met 49 tegen

19 stemmen. Onder de 19 leden die de concessie aan de industrie wel wilden

doen, waren o.a. van Houten en Kuyper.

Van Houten had voorts in zijn voorstel een geheele Afdeeling H van den

leerplicht opgenomen. Zijn redeneering was aldus: Maatregelen tegen

loonarbeid buitenshuis zouden zeer gemakkelijk tot gevolg kunnen hebben

dat de arbeid in het huis der ouders vermeerderde en dat daardoor zelfs

de algeheele verwaarloozing toenam, „want niet alle kinderen, wien de

arbeid buitenshuis ontzegd wordt, zullen uit zich zelve schoolbezoekers

worden". „De invoering van leerplicht, gehandhaafd door strafbedreiging
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tegen de ouders of voogden, is het eenige middel om dit gewenschte resul-

taat te verkrijgen". Van daar zijn afdeeling: Van den leerplicht. Maar

Mackay had reeds op den tweeden dag der openbare beraadslaging gezegd

:

,,Het is den ontwerper bekend, dat ik steeds van oordeel ben geweest dat

de leerplicht in dit wetsontwerp niet thuis behoort en dat dit ontwerp hier

van afgescheiden moet onderzocht worden". Mackay had goed gezien. De
afdeeling van den leerplicht moest reeds bij de algemeene beschouwingen

worden ingetrokken.

Maar ook bij het derde hoofdpunt van verschil tusschen den eigenlijken

ontwerper der wet en den „auctor intellectualis" van het initiatief kreeg

de laatste de leiding. Volgens Mackay moest niet ten behoeve van de In-

dustrie, maar juist ten behoeve van het platteland een algemeene uitzon-

dering worden gemaakt op het algemeen verbod van art. 1 . Van Houten

dacht er niet aan, in het debat hem ter wille te zijn. En toch, toen de wet

in het staatsblad verscheen, luidde art. 2: „Het verbod van art. 1 is niet

toepasseUjk op huishoudeUjke en persoonlijke diensten en op veldarbeid",

overeenkomstig den wensch van conservatieven en agrariers.

Ook van Houten had op verlangen van de Kamer deze woorden in zijn

gewijzigd ontwerp reeds opgenomen, maar daaraan had hij toegevoegd:

„verricht door kinderen, die geregeld onderwijs ontvangen". Van Houten

wilde dus, mits het onderwijs verzekerd was, eenigen arbeid van kinderen

toestaan in huis en op het land. Dat was voor hem het essentieele: eerst

moest het onderwijs verzekerd zijn, dkn kwam de concessie. Alweer ging

de Kamer niet mede met van Houten, maar vereenigde zich met de gedach-

te, door Mackay gedeeld,dat elke toespeling op leerplicht, zij het dan als

hier indirecten leerplicht, moest verdwijnen. Zoo kwam met zijn steun het

amendement van Zuylen van Nyevelt er door met 42 tegen 28 stemmen.

Was het wonder dat van Houten even v66r de stemming over dit amende-

ment verklaarde, dat hij, ware hij minister, het „onaannemelijk" zou heb-

ben uitgesproken. Toen het aangenomen was, trok hij uit reverentie voor

de Kamer zijn ontwerp niet in. Maar zijn voorstel was het niet meer. Door

wijzigingen op drie zeer belangrijke punten in den zin der conservatieven,

was zijn voorstel onherkenbaar geworden. Ook de aansprakelijkheid van

de ouders wegens overtreding der wet, door van Houten noodzakeUjk

geacht, vervalt; een amendement van den Bergh van Heemstede daartoe

strekkende, wordt door van Houten overgenomen, zeker wel omdat nie-

mand het amendement zou hebben bestreden. Z66 slechts was bij de eind-

stemming in de beide kamers weinig tegenstand te verwachten. Onder de

enkele tegenstemmers in de beide kamers waren nog meerderen, die de
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gedachte van van Houten, zooals deze in zijn eerste ontwerp was omschre-

ven, zouden hebben aanvaard en die in beginsel het arbeidsverbod niet

verwierpen ^).

Wanneer in den aanvang van dit hoofdstuk dadelijk was gerept van Mr.

S. van Houten's beroemden toeleg den Staat te hervormen ten aanzien van

zijn taak tegenover de maatschappij, dan zou het toch in elk geval den

schijn hebben gehad alsof in het milieu van den Staat, alsof bij de staats-

organen het eerst en het krachtigst de noodzakelijkheid is gevoeld maat-

regelen te nemen in het belang van de arbeidende klassen en in het belang

van de volkskracht. En dat ware onjuist geweest. De waarheid is deze, dat

ook de Staat ten slotte niet ongevoelig is gebleven voor de eischen, die in

de maatschappij ook aan hem werden gesteld. De nadeelen van een onge-

breidelde toepassing van het individualistische stelsel, laissez faire, laissez

passer, waren reeds onderkend in vele met elkander geen verband houdende

maatschappelijke kringen en op zichzelf werkte ook het departement van

binnenlandsche zaken door om die bezwaren te bestudeeren. Eenzijdig

wierp men zich in die kringen op het meest markante nadeel der vrijheid,

welke aan ouders veroorloofde en zelfs aan gestichtsbesturen niet verbood

de jonge kinderen op de arbeidsmarkt te huur aan te slaan. Eindelijk drong

een vaag besef, dat op dit gebied „iets" moest gebeuren, door van het leven

naar de studeercel en toen is Mr. S. van Houten de eerste geweest die de

beweging heeft vertolkt in de rechtsordening, zooals Cremer de novellen-

dichter haar— zoetelijk— had vertolkt in de litteratuur, zooals de Haag-

*) Twee bekende tegenstemmers zijn dikwijls miskend: Dr. A. Kuyper en de

groot-industrieel Stork. Dr. Kuyper was reeds in 1874 geweken van de conservatieve

lijn. Hij wilde een „wetboek" voor den arbeid tot bescherming van kinderen en van
jeugdige personen, zonder regeling van de maatschappij, hij wilde waken niet tegen

aUen arbeid van jeugdigen maar tegen overmatigen arbeid, naar Engelsch model niet

door een algemeen verbod maar met een verbod voorzoover dat in de verschillende

takken van het bedrijfsleven noodzakelijk mocht blijken. Hij vreesde zonder grond

dat van Houten, de individualist, de maatschappij wilde regelen en stemde dus her-

haaldelijk mede met de conservatieven, maar ten slotte stemde hij uit eigen beginsel

tegen de eindredactie der conservatieven.

Stork verklaarde zich een voorstander van wettelijke maatregelen om overmatigen

arbeid en verwaarloozing van kinderen tegen te gaan. „Inderdaad de verwaarloozing

van kinderen is groot. Ze worden geexploiteerd in huis, op het veld, in de fabriek of

werkplaats. Met het oorspronkelijk ontwerp zou ik mij vereenigd hebben, indien

onder bepaalde voorwaarden kinders van 10 tot 12 jaar tot lichten fabrieksarbeid

waren toegelaten", Hij verklaarde dat bij deze wettelijke regeling de fabriek zich best

zou redden, maar dat vele kinderen aldus slechter zouden worden behandeld dan
thans geschiedde. Als groot-industrieel vreest hij de wet allerminst. In 1889 nemen
— natuurlijk — Hengeloosche fabrikanten hetzelfde standpunt in tegenover het

ontwerp van een nieuwe Arbeidswet, wanneer zij in hun destijds ingezonden adres ver-

klaren „in het algemeen belang gaarne te zullen zien, dat wetsbepalingen betreffende

den arbeid van jeugdige personen in het leven geroepen worden."
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sche predikant van Koetsveld haar overbracht van zijn kansel af . Zoo is

van Houten de eerste samentrekker, de eerste begrijper; hij geeft aan een

bestaande beweging het eerst den juridischen vorm, maar hij heeft den

vorm niet kunnen handhaven, omdat de groote liberale partij het praktisch

achtte zich te bepalen tot een instemming voor eens met het bescherraend

stelsel der conservatieven. Wei had van Houten gezegd dat in de toe-

komst meer zou moeten worden gedaan, maar dat had de overgroote meer-

derheid alweer niet mede onderteekend ^). Toen jaren later de uitbreiding

van de arbeidswetgeving aan de orde kwam was de conservatieve partij

verdwenen omdat zij, anders dan in Engeland en Pruisen het niet had ver-

staan zich aan de veranderde tijden aan te passen. De liberalen hadden zich

zelf herzien.

II. DE ENQUfiTES.

Het materiaal, dat in deze studie verwerkt is, heeft betrekking op de

antwoorden op een driemaal door het ministerie gedane vraag om in-

lichtingen omtrent den arbeid van kinderen.

De eerste vraag werd gedaan door den Minister Schimmelpenninck

van der Oyen bij schrijven van 6 Juli 1841, no. 168, 9e afd. (Hierachter

afgedrukt onder no. 2.) Zij was aan de gouverneurs der provincien gericht.

Den stoot tot het stellen dezer vragen heeft ongetwijfeld een schrijven

van den Administrateur der Nationale Nijverheid, Netscher, aan den toen-

maligen Minister van Buitenlandsche Zaken, Verstolk van Soelen, gericht,

gegeven. Dit schrijven van 25 September 1840 is niet opgenomen, omdat

de Minister in diens schrijven van 6 Juli 1841 de door Netscher gekozen

woorden vrijwel overneemt. Zij die evenwel belang mochten stellen in den

letterlijken inhoud van deze twee brieven, verwijzen wij naar een artikel

van prof. mr. N. W. Posthumus in het Economisch-Historisch Jaarboek

IV (1918), biz. 8—11.

Het schrijven van Schimmelpenninck van der Oyen komt bovendien

voor in eene serie artikelen van Prof. mr. P. J. M. Aalberse in het Katho-

») De wet van 1874 S. 130 luidt:

Art. 1. Het is verboden kinderen beneden twaalf jaren in dienst te nemen of in

dienst te hebben.

Art. 2. Het verbod van artikel 1 is niet toepasselijk op huisselijkeenpersoonlijke

diensten en op veldarbeid.

Art. 3 (verkort) stelt de aansprakelijkheid vast van de hoofden of de bestuurders

der ondernemingen.

Art. 4 (verkort) regelt de geldboete en de gevangenisstraf bij overtreding.
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liek Sociaal Weekblad. 1918, (nos. van 22 en 29 Juni, 6, 20 en 29 Juli,

en 10 Aug. 1918), later samengevoegd tot eene brochure, getiteld: Een

onbekende enquete naar de arbeidstoestanden in Nederland. Aan Prof.

Aalberse komt ongetwijfeld de eer toe het eerst eenige gegevens over deze

enquete van 1841 te hebben gepubliceerd.

Ter voorkoming van misverstand brengen wij in herinnering, dat

zoowel prof. Aalberse als prof. Posthumus de antwoorden van enkele ge-

meenten hebben gepubliceerd, terwijl onze publicatie betrekking heeft op

de antwoorden (voor zoover nog aanwezig) van de gouverneurs der pro-

vincien. En deze bevatten behalve de beschouwingen dezer gouverneurs

de verzameling van alle antwoorden dier gemeenten, welke voor het in-

stellen dezer enquete in aanmerking kwamen. (In het vervolg aangehaald

als M. E. 1841.)

De tweede enquete had in hetzelfde jaar plaats. Zij geschiedde naar

aanleiding van een missieve d.d. 15 Maart 1841, no. 191, 7e afd., eveneens

van den Minister van Binnenlandsche Zaken, doch ditmaal gericht aan

de Gedeputeerde Staten der provincien. Daarbij werden zij „uitgenoodigd

om hunne gedachten mede te deelen in verband tot en onder vermelding

van hetgeen de ondervinding in de(ze) provincie geleerd heeft ten aanzien

der middelen, welke de hear Luttenberg in deszelfs werkje, getiteld:

Proeve van onderzoek omtrent het armwezen in ons vaderland ^), opgeeft

als meer onder het bereik der regeering te hggen om de armoede in ons

vaderland te verminderen en het lot der armen te verbeteren".

Op het eerste gezicht houdt deze enquete, die in het vervolg de Lut-

tenberg Enquete 1841 (L. E. 1841) genoemd zal worden, geen verband

met het onderwerp, waarmede deze studie zich bezig houdt. Bij het

nagaan der op de L. E. 1841 ingekomen antwoorden bhjkt evenwel, dat

de minister ook het oordeel van de Gedeputeerde Staten vraagt over een

door Luttenberg aangeprezen middel ter verbetering van het lot der

armen, een middel, dat ten nauwste verband houdt met het in dit opstel

behandelde. Dit middel was: „De invoering eener verordening ten aanzien

der toelating van de kinderen als werkUeden op de fabrieken".

Het is niet alleen om deze reden, dat wij de L. E. 1841 in onze studie

betrokken hebben. Een andere reden was dat de beschouwingen van som-

mige provinciale besturen naar aanleiding van dit door Luttenberg aan-

geprezen middel dikwijls uitvoeriger zijn dan die, welke naar aanleiding

van de M. E. 1841 gehouden zijn.

1) Zwolle 1841.

NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK VIII. 5
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Voor de derde maal werden door het Ministerie van Binnenlandsche

Zaken vragen omtrent den arbeid van fabriekskinderen gesteld bij schrij-

ven van 17 December 1860, no. 215, 6e afd. Bijzonderheden van deze

enquete— ter wille van de kortheid als M. E. 1860 aante duiden— zijn

in het desbetreffende hoofdstuk (biz. 35 v.v.) gegeven.

De groote welwillendheid, waarmede de besturen der provincien ens

de verlangde documenten hebben verstrekt, kan niet genoeg — in de

eerste plaats door ons — worden gewaardeerd. Het is ons dan ook een

aangename taak die collegien bij dezen nogmaals onzen dank daarvoor te

betuigen.

De bereidwiligheid toch, waarmede de verlangde documenten werden

verstrekt, stelt ons in staat een bijna voUedigen indruk te krijgen van den

toestand der in 1841 in Nederlandsche fabrieken arbeidende kinderen,

terwijl omtrent die zelfde aangelegenheid in 1 860 de verkregen indruk vrij

volledig genoemd kan worden.

Ten einde herhalingen te voorkomen, moge hier eene opgave volgen

van de herkomst der afgedrukte stukken. Afkomstig zijn uit het archief

der Provinciale Staten van:

de nos.Friesland,

Groningen,

Drente,

Overijssel,

Gelderland,

Limburg,

Noord-Brabant,

Zeeland,

Utrecht,

Zuid-HoUand

Noord-HoUand,

3—9, 78—83.

70.

10—13, 71.

33, 35, 84—88.

72, 89.

2, 36—41, 77, 90—94.

42—49, 69, 73, 95.

50. 74, 96.

52, 75, 97.

55—57, 59, 62, 63, 65, 76.

68.

Ten slotte zij opgemerkt, dat de brieven van gemeentebesturen, die

slechts mededeelen, dat in hunne gemeente geen „fabrieken" voorkomen,

door ons zijn weggelaten, terwijl uit de brieven, die uitsluitend statistische

opgaven bevatten, de cijfers door ons op de tabellen zijn overgebracht,

met weglating verder van den brief.

R. A. G.

c. w. d. V.



VOLGENS DE ENQUtXES VAN 1841 EN 1860. 67

A. DE ENQUETE VAN 1841 (m. E, 1841).

I. Algemeen.

No. 1. — 1840, SEPTEMBER 25. — DE ADMINISTRATEUR VAN

DE NATIONALE NIJVERHEID NETSCHER AAN DEN MINISTER

VAN BUITENI.ANDSCHE ZAKEN.

(Afgedrukt door Posthumus, Economisch-Historisch Jaarboek IV,

biz. 8.)

No. 2. — 1841, JULI 6. — DE MINISTER VAN BINNENLANDSCHE

ZAKEN AAN DE GOUVERNEURS DER PROVINClfiN ^).

Het is eene sedert langen tijd gemaakte en vaak herhaalde op-

merking, dat de wijze, waarop jonge kinderen tot fabriekmatigen

arbeid of in werkplaatsen en andere dergelijke inrigtingen wor-

den gebezigd, eenen hoogst nadeeligen, ook dikwijls noodlottigen

invloed op de zedelijkheid der mindere volksklassen en dus mid-

dellijk op de welvaart van een geheel volk uitoefent.

Die invloed is grooter en verderfelijker naarmate het fabriek-

wezen in een land grooter van omvang is en meer vertakkingen

heeft. Als een voorbeeld kan Engeland hier in de eerste plaats

genoemd worden en met betrekking tot Frankrijk kunnen onder-

scheiden vlugschriften, mitsgaders de debatten in de Kamer der

afgevaardigden van de jaren 1833 en 1839 getuigen van de mate,

waarin het kwaad ook daar gevoeld wordt.

In Groot-Brittanje is men tot de overtuiging gekomen, dat de

voortgang ervan door wettelijke bepalingen behoorde te wor-

den gestuit en de bill van 9 Augustus 1833 was de vrucht van

deze overtuiging.

Sedert het fabriekwezen zich ook in andere landen van Euro-

pa meer heeft uitgebreid, is de kwaal ook in die landen weldra ge-

voeld geworden en heeft onder andere de Pruissische regering

zich al spoedig bewogen gezien het voorbeeld van Engeland te

volgen en maatregelen te beramen, die kunnen bijdragen tot af-

wering van de anders zoowel in een staatkundig als zedeHjk op-

zigt te vreezen verwildering van een aanzienlijk gedeelte des

volks.

') Uit den Haag. — Afgedrukt bij Aalberse, Een onbekende enquete, biz. 8 v.v.

en bij Posthumus, Economisch-Historisch Jaarboek IV, bl. 9 v.v.



68 GEGEVENS OMTRENT DEN KINDERARBEID

In Nederland verhoudt zich de zaak wel eenigzins anders, doch

men zoude der waarheid te kort doen, indien men beweerde, dat

zich daar geene sporen hoegenaamd van het zelfde kwaad ver-

toonen.

Er zijn werkelijk vele fabrieken, werkplaatsen, neringen en

handneringen, waar vele werkzaamheden en bezigheden worden

verrigt door jonge, zelfs zeer jonge kinderen enaankomende jon-

gens en meiden, die, buiten de gelegenheid om regelmatig het on-

derwijs in kerk en school bij te wonen, in het wilde opgroeien,

hunne tusschenuren in baldadigheid doorbrengen en later, zoo

zij al niet tot uitspattingen en misdaden vervallen, toch hunne

onbeschaafdheid en zedeloosheid op kinderen en kindskinderen

voortplanten.

Weliswaar bestaan de eigenlijk uitgebreide fabrieken, waar

het spinnen en weven de hoofdzaak is, hier te lande niet op ge-

hjken voet als in Engeland, Frankrijk en Duitschland en dus

biedt de zaak in Nederland nog niet dezelfde bedenkeUjke zijde

aan. Intusschen neemt het fabriekwezen toe ook met betrekking

tot de genoemde twee takken, en daaruit vloeit de mogehjkheid

voort, dat het kwaad ook hier te lande langzamerhand van groo-

teren omvang en van eenen meer dreigende aard kan worden,

indien de zaak aan haar eigen loop wordt overgelaten.

Dat het wenschelijk zij zulks zooveel mogelijk te voorkomen,

of althans in tijds maatregelen daartoe te beramen, behoeft geen

breede uiteenzetting, en dat te dezen aanzien eene verplichting

op de regering rust, kan genoegzaam met de voorbeelden van

Engeland, Frankrijk en Duitschland bewezen worden.

En zoo nu al in Nederland de behoefte aan uitgebreider dadelijk

werkende voorzieningen niet zoo dringend moge zijn, heeft echter

de koning begeerd, dat deze gewigtige aangelegenheid zou wor-

den gemaakt tot een onderwerp van nadere overweging en dat

inmiddels door mij bij de gouverneurs der verschillende provin-

cien de vereischte inlichtingen zouden worden ingewonnen om-

trent zoodanige punten, als voornamelijk dienen gekend te wor-

den om tot een algemeen overzigt van de werkzaamheden in de

verschillende hier te lande bestaande fabrieken en werkplaatsen

te geraken en daarnaar de voorzienigen te beoordeelen, welke, in

verband met de plaatselijke en andereomstandigheden, het onder-

werp van eene voordragt aan den koningzouden kunnenuitmaken.
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Ik heb mitsdien de eer U.H.E.G. te verzoeken om voor zoover

{deze provincie i)) betreft, mij wel de bedoelde inlichtingen te

willen doen toekomen. Zonder te willen vooruitloopen op de wijze,

waarop U.H.E.G. zal vermeenen het volledigst aan de bedoelin-

gen des konings te kunnen beantwoorden, veroorloof ik mij alleen

de punten aan te duiden, waaromtrent ik zoude wenschen eene

zoo naauwkeurig mogelijke opgaaf van U.H.E.G. te ontvangen.

Deze punten zijn:

1. de benaming der fabrieken, werkwinkels, bedrijven enz.,

welke uit hoofde van derzelver omvang, getal van werklieden en

wat dies meer zij hier bepaaldelijk in aanmerking komen;

2. de plaats of gemeente, waar dezelve gelegen zijn;

3. het getal der werklieden, onderscheiden in : mannen, vrou-

wen, jongens, meisjes, voorts kinderen van beiderlei geslacht,

met aanduiding van derzelver ouderdom en van den stand der

ouders

;

4. de dagen en uren, waarop in de fabrieken enz. gewerkt wordt

en de vrije uren, die op verschillende tijdstippen van den dag

aan de werklieden gegund worden;

5. de soort van het werk, hetwelk iedere klasse van arbeiders,

d.i. mannen, vrouwen, jongens, meiden, kinderen, te verrigten

heeft

;

6. getal en soort der werktuigen, welke in de fabrieken gebe-

zigd worden;

7. middelen, waardoor de werktuigen in beweging gebragt

worden

;

8. gemiddeld bedrag der arbeidersloonen, welke door de ar-

beiders, naar derzelver ouderdom en klasse, genoten worden en

zulks per dag in centen uitgedrukt;

9. gelegenheid, die in de gemeente of in de nabijheid der fa-

briek bestaat om de kinderen ter school te zenden en aan het

godsdienstig onderrigt deel te doen nemen,

onderverminderd al zoodanige verdere mededeelingen en aan-

merkingen, als waartoe plaatselijke en andere omstandigheden

bij U.H.E.G. aanleiding mogten geven en waarbij ook in aanmer-

king kan komen de bij sommige fabriekanten soms plaats heb-

bende gewoonte om verstrekkingen in natura aan hunne werk-

*) Voor elke provincie afzonderlijk vermeld.
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lieden te doen in mindering van of boven de door deze genoten

wordende dagloonen. Terwijl ik overigens tot nadere toelichting,

zooveel noodig, herinnere, dat bij het hiervoren sub 1 aangeduide

punt hoofdzakelijk gedoeld wordt op zoodanige bedrijven van

zekeren omvang, waar de arbeid gedeeltelijk en soms geheel of

grotendeels door aankomende jongens en meiden en door kinde-

ren verrigt wordt en waar het aangeduide kwaad, waartegen de

Regering voorzieningen wenscht daar te stellen, reeds in eenige

mate kan aanwezig zijn of bij verdere uitbreiding zou kunnen

geboren worden en wortel schieten.

Ten slotte heb ik de eer hiernevens te voegen eene korte ver-

melding van den hoofdinhoud der Engelsche bill van 29 Augustus

1833 en der koninklijke Pruissische verordening van 9 Maart

18391).

II. De provincies.

FRIESLAND.

a. De textieiindustrie.

Aan het verzoek vaxi den Minister d.d. 6 Juli 1841 {no. 2) hem de ver-

langde gegevens te verstrekken, heeft de Gouvemeur van Friesland niet

onmiddellijk voldaan. Daarom drong de minsiter bij schrijven van 22

December 1841 (no. 130, 9e afd.) op spoed aan.

Bij missive van 5 Januari 1842 (no. 16-81/62) worden de burgemeesters

door den Gouvemeur in kennis gesteld met de wenschen van den minister.

En reeds in diezelfde maand komen hunne antwoorden bij den Gouver-

neur in.

Deze kan daarop den 21sten Februari 1842 (no. 16-81/1562) den minister

doen toekomen „eenen, uit de van de betrokken stedeUjke besturen inge-

komen antwoorden opgemaakten staat van die fabrijken, werkwinkels

enz. in deze provincie, waarin de arbeid geheel of gedeeltelijk door aan-

komende jongens en meiden en kinderen wordt verricht
"

Uit dien staat zijn de gegevens betreffende de textiel- en de klei-indus-

trie 2) overgenomen en aangevuld met de berichten der burgemeesters,

voorzoover die gegevens van belang waren en niet op den collectieven

staat voorkwamen.

) Hier weggelaten.

) Op een uitzondering na behooren alle op de staten van de M. E. 1841 en M.

1360 voorkomende fabrieken in Friesland tot een dezer beide rubrieken.
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Op voUedigheid mag deze statistiek geen aanspraak maken, ware het

alleen maar, onidat het immers niet de bedoeling was daar alle „fabrij-

ken, werkplaatsen, neeringen en handteeringen" in op te nemen. De Re-

geering verlangde opgave „hoofdzakelijk (van) zoodanige bedrijven van

zekeren omvang, waar de arbeid gedeeltelijk en soms geheel of grooten-

deels door aankomende jongens, meiden en door kinderen verrigt wordt,

en waar het aangeduide kwaad, waartegen de Regering voorzieningen

wenscht daar te stellen, reeds in eenige mate kan aanwezig zijn of bij

verdere uitbreiding zou kunnen geboren worden en wortel schieten".

Op grond hiervan werden de 27 mannen, die in het Weeshuis te Bols-

ward het vlas braakten, niet in de statistiek opgenomen, omdat — aldus

B. en W. van Bolsward — „zij (de werkheden) afzonderlijk en zonder

kinderen werken." Zoo bestond o.m. nog te Harlingen een katoenspinnerij,

welke evenwel in den winter geen menschen in dienst had. Deze spinnerij

is ook niet in de statistiek opgenomen.

i>iaar de termen „dat het kwaad .... reeds in eenige mate kan aanwezig

zijn of bij verdere uitbreiding zou kunnen geboren worden en wortel

schieten" bUjven vaag. Zoo vaag, dat de directie van de zakUnnenfabriek

te Harlingen zelfs een poging waagt om met behulp van die uitdrukking

niet in de statistiek te worden opgenomen.

Wat de inrichting van den hierna volgenden staat (biz. 74) aangaat,

dient opgemerkt, dat deze eenigszins met die van den oorspronkelijken

verschilt. De aangebrachte veranderingen zuUen ongetwijfeld de duide-

lijkheid ten goede komen.

Overeenkomstig het verzoek van den minister zijn de werklieden ver-

deeld in de groepen, welke ook op den staat voorkomen. Het is echter

jammer, dat de minister geen scheiding tusschen deze groepen heeft aan-

gegeven, zoodat onder de rubriek jongens en meisjes, arbeiders zijn opge-

nomen, die eigenlijk tot de kinderrubriek behoorden. Van deze en enkele

andere overeenkomstige onnauwkeurigheden in de statistiek volgen hier-

onder enkele voorbeelden.

Bij de twee Franeker spinhuizen zijn geen kinderen opgegeven. Toch

waren die er ongetwijfeld wel. Immers in de aanteekeningen op den staat

wordt vermeld, dat de spinners en spinsters tusschen 12 en 18, de draaiers

tusschen de 8 en 12 jaren oud zijn. Ook voor de Leeuwarder iabriek zijn

geen kinderen in de betreffende kolom van den staat opgenomen, ofschoon

een aanteekening daar ter plaatse vermeldt, dat 30 van de 60 jongens

en 40 van de 50 meisjes beneden de 12 jaren oud zijn. Waar hier in

tegenstelling met de Franeker gegevens het aantal kinderen genoemd
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werd, is de staat in overeenstemming met deze aanvullende gebracht.

Bolsward trekt de grans tusschen jongens, meisjes en kinderen bij

de 13 jaren, Sneek doet dit bij 16 jaren, Stavoren bij 10, Bolsward bij

12 jaren en de grens tusschen jongens en mannen bij de 21 jaren.

Daarbij dient nog opgemerkt te worden, dat de opgaven door de werk-

gevers zelve werden verstrekt, die — wetende waarom het ging— ook in

dien tijd de toestanden zeker niet ongunstiger hebben voorgesteld dan zij

waren, hetgeen uit volgende hoofdstukken zal blijken.

Wanneer men derhalve de aldus verkregen cijfers samenvoegt en ziet

dat op een totaal van 1321 werklieden (minstens) 363 (of 27.5 pCt.) kinde-

ren voorkwamen, dan mag men zeker wel aanemen, dat in de Friesche

textielindustrie de kinderexploitatie vrij grooten omvang had aange-

nomen.

Een duidelijker overzicht dan van de leeftijden is dat van de loonen.

Een loon van 25 cts per dag voor volwassen mannen en vrouwen komt

vrij veel voor. De loonen van de jongens en meiden loopen nogal uiteen,

die van de kinderen bedragen van 5 tot 10 cents per dag. De aandacht

trekken de Harlinger loonen van nog „geen gulden", dat wel nog lang geen

gulden zal moeten beteekenen, verder het Leeuwarder loon voor de man-

nen ten bedrage van 60 cts., dat echter wel alleen aan een paar bazen ge-

geven zal zijn.

Ook Dokkum geeft meer gedetailleerde loonopgaven; de loonen per

week bedragen daar:

voor fijnspinners(sters) / 4.— tot / 4.50 1 naarmate hunne krachten en

grof „ /I.— „ /2.—
(

vUjt.

krasdraaiers / 3.— (ongeveer)

wolfdraaiers / 2.50,

zooals men ziet, voor dien tijd tamelijk hooge loonen.

Het meest duidelijke overzicht is dat betreffende den arheidsduur. Bijna

zonder uitzondering zijn begin en einde van den arbeidsdag, benevens de

schafturen duidelijk opgegeven, zoodat het aantal arbeidsuren per dag in

bijna alle gevallen gemakkelijk te bepalen was. Uit den staat blijkt, dat

dit in de meeste fabrieken des zomers 12 en des winters 10 bedraagt.

Een ongunstige uitzondering hierop maken de beide Franeker spinhuizen

met 14, Dokkum met 13| en Leeuwarden met 13 arbeidsuren per dag,

gedurenden den zomertijd. Een zeer gunstige uitzondering op den 12-uri-

gen arbeidsdag maakt de 6-urige van de Harlinger zaklinnenfabriek.

Van de 9 door de regeering gestelde vragen blijven er nu nog enkele ter
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beantwoording over, die minder overzichtelijk in een staat kunnen worden

ondergebracht.

Wat het soort werk betreft, dat door de verschillende in den staat

genoemde rubrieken arbeiders wordt verricht, kan worden medegedeeld,

dat in het algemeen de mannen weven en de vrouwen spinnen, terwijl de

kinderen voor verschillende bijkomstige werkzaamheden worden ge-

bruikt. In de spinnerijen geschiedt het fijnspinnen door de mannen, het

grofspinnen meet door de vrouwen. Een enkele maeil wordt een flinke jon-

gen al aan het weefgetouw, een flinke meid aan de spinbank gezet. De voor-

naamste bezigheid der kinderen — en hiermede wordt tegelijk antwoord

gegeven op de 7e vraag, is die als motor. Wei wordt in den staat de vraag

(7), door welke middelen de werktuigen in beweging worden gebracht,

nagenoeg algemeen beantwoord met: .,door menschenhanden", maar uit

den toelichtenden staat van B. en W. der betreffende gemeenten blijkt

duidelijk, dat deze menschen de kinderen zijn. Aldus te Franeker, Wor-

kum, Stavoren, Hindeloopen, Bolsward en Harlingen.

Hierop waren echter uitzonderingen : zoo werden de werktuigen der Leeu-

warder fabriek door paarden gedreven. Dit was trouwens de eenige fabriek,

waaj de werktuigen niet door menschenhanden gedreven werden ; maar niet

altijd waren dit kinderhanden. Te Dokkum draait een 48-jarige man den

wolf en drie mannen, resp. 50, 46 en 44 jaren oud, draaien de krassen.

De opsomming der werktuigen is meestal niet volledig. Dokkum geeft

op: 1 wolf, 3 grofspinmachines, 6 fijnspinmachines en 4 haspels, doch

noemt geen krassen of kaarden, ofschoon wel drie arbeiders worden opge-

geven, die de krassen draaien.

Sneek— waar een katoen- en wolspinnerij en weverij bestond— noemt

:

2 plukkers, 3 lokmakers of kaardmachines, 6 schrobbels, 3 voor-spinma-

chines, 10 fijn spinmachines, 3 haspels — 40 diverse spinwielen en 33

weefgetouwen

.

Voor het overige waren de spinnerijen eenvoudiger ingericht, tenminste

bij andere fabrieken wordt zelden meer dan het aantal spin- of groote

wielen genoemd.

De laatste (9e) vraag betreffende het onderwijs in kerk of school en de

gelegenheid daartoe wordt vrij algemeen gelijkluidend beantwoord met

de opmerking, dat er voldoende gelegenheid in de betreffende gemeente

bestaat om de kinderen ter school te zenden en aan het godsdienstig onder-

wijs deel te doen nemen. Een enkel rapport voegt daaraan toe, dat, of-

schoon de gelegenheid bestaat voor het ontvangen van godsdienstonder-

wijs, dit echter, wegens weinig belangstelUng der ouders, door velen ver-

waarloosd wordt (Bolsward en Workum).



74 GEGEVENS OMTRENT DEN KINDERARBEID

TEXTIELINDUSTRIE IN FRIESLAND IN 1841 i).

Gemeente en soort

der fabrieken.
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6. De klei-industrie.

Soortgelijke staten als die betreffende de textielindustrie werden van

de klei-industrie uit de officieele staten getrokken. Andere industrieen

worden op deze staten niet vermeld.

KLEI-INDUSTRIE IN FRIESLAND IN 1841.

Gemeente en soort

der fabrieken.
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ven missive bedoelde kwaad niet aanwezig is en geen wortel zal

schieten, zooals Uwe Exc. uit de beantwoording der 8e vraag

zal ontwaren.

2. Dat het getal der werklieden in het drukst der werkzaam-

heden bestaat uit:

8 mannen van 20 tot 50 jaren,

10 vrouwen van 20 tot 50 jaren,

10 jongens van 10 tot 18 jaren,

14 meisjes van 10 tot 18 jaren,

24 kinderen van 6 tot 10 jaren.

Dit getal vermindert naar evenredigheid van minder werk wel

eens op de helft en zelfs meer, zooals tegenwoordig het geval is,

als zijnde er een lading hennip ten gevolge der vroeg invallende

vorst achterwege gebleven, zoodat er geen werk gedurende den

winter voor den armen is.

Onder het getal kinderen zijn er, die voor hunne ouders het

spinnewiel draayen, alsmede gebrekkige en behoeftige ouders,

doch voor het meerendeel genieten alien geheel of ten deele onder-

stand uit deze of gene armenkas.

3. Alle dagen der week, uitgezonderd des Zondags, wordt

er in de baan gewerkt van 's morgens met den dag tot 8 ure, van

9 tot 12 en van 1 tot 's avonds ten 7 ure voor de bejaarden; de

kinderen wonen de avondschool bij in de drukste tijden.

4. Mannen, vrouwen en ook wel eenige jongens en meiden

spinnen hennip tot garen, terwijl de kinders draayen.

5. Het getal der spinnewielen is naar evenredigheid der werk-

zaamheden.

6. Het spinnewiel wordt door een zoogenaamde draayer in be-

weging gebragt, terwijl een ander spint, zoodat elk wiel twee

werklieden vereischt om een draad te maken.

7. Aangezien de arbeidsloonen in de baan pondsgewijze wor-

den gerekend en een goede spinner een zak, bevattende 30 Ned.

ponden, iedere week kan afspinnen, waaraan hij dan / 2.30 en de

draayer 40 cents verdient, zoo beloopt zulks voor een spinner

plus minus 38 cents daags, en voor een draayer p.m. 7 cents.

8. Gedurende de drukste werkzaamheden wordt er door be-

moeying van het stedelijk bestuur, diaconie en armbestuur ge-

zorgd, dat de kinderen de avondschool getrouw bijwonen; bij

mindere werkzaamheden genieten zij den geheelen dag onderwijs.
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zooals U. Exc. zal ontwaren uit annexe staat ^) van den onder-

wijzer; tot het bijwonen van godsdienstig onderwijs wordt de

kinderen tevens tijd en gelegenheid gegeven en de vraagboeken

gratis verleend.

No. 4. — 1842, JANUARI 14. — BURGEMEESTER EN WETHOU-

DERS VAN HINDELOOPEN AAN DEN GOUVERNEUR VAN

FRIESLAND.

Ter voldoening van U.E.H.G. missive van den 5den Januari

1842 no. 16—81/62, bij welke eene opgave wordt verzocht van de

binnen deze stad bestaande fabrieken, werkplaatsen, neringen en

handteringen, waar de werkzaamheden door kinderen en door

aankomende, jongens en meiden, die buiten de gelegenheid zijn

om regelmatig onderwijs in kerk en school bij te woonen enz.

hebben wij de eer bij dezen U H.E.G. mede te deelen:

1

.

Dat wanneer binnen deze stad een inrigting bestaat, welke

uit hoofde van derzelver omvang, getal van weiklieden en wat

dies meer zij, geacht kan worden in dezen in aanmerking te ko-

men, zou het de alhier bestaande spinbaan zijn, waar de arbeid

gedeeltelijk door aankomende jongens en meiden en door kin-

deren wordt verrigt, alien zonder echter in de werkplaats gehuis-

vest te zijn.

2. Dat het getal werklieden, welke in dit gesticht arbeiden,

thans bedraagt 7 mannen, 16 vrouwen, 22 meiden en 12 jongens,

benevens 42 kinderen, tellende eene opvolgende leeftijd van 6 tot

50 jaren, en behoren tot den behoeftigen stand, waartoe de ou-

ders van deze jongens en meiden en kinderen mede behoren.

3. Dat de dagen en uren, waarop in deze werkplaats gewerkt

wordt, bestaan in de gewone werkdagen van de week, als bij den

zomer van 's morgens 5 tot 's avonds 7 uren, en de overige tijd

van het jaar zoolang als het daglicht zulks toelaat, en dat de

vrije uren, die aan de werklieden op verschillende tijdstippen

van den dag gegund worden, bestaan van 's morgens 8 tot 9 uren

en des middags van 12 tot 1 uur.

4. Dat de soort van werkzaamheden, welke de mannen, vrou-

wen, jongens en meiden verrigten, bestaan in het spinnen van

werk of hennip voor fabrikanten te Crommenie, terwijl de kin-

*) Weggelaten.
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deren de spinners als draayers der werktuigen behulpzaam zijn.

5. Dat het getal en de soort der werktuigen, welke in deze

werkplaats gebezigd worden, bestaan in 42 stuks wielen met des-

zelfs toehooren.

6. De beweging der werktuigen verrigten de kinderen, als bij

ieder wiel een, onder den naam van draayer,

7. Het gemiddeld bedrag der arbeidsloonen, welke ieder spin-

ner, hoewel bij het pond arbeidende, gemiddeld per dag verdient,

bedraagt een som van 25 cents en dat van den draayer 10 cents,

welke door bun elken Zaterdag in geld genoten wordt.

8. Van het godsdienstig onderwijs wordt, hoewel niet alge-

meen, toch nog al door sommigen een goed gebruik gemaakt,

daar de directie over dit gesticht hun daartoe uitnodigt en aan-

maant en dat bijbels en vrageboekjes voor dit onderwijs gratis bij

den kerkenraad der Hervormden te bekomen zijn. Zoomede

maken vele kinderen van deze klasse van menschen, voordat

dezelve naar de spinbaan gezonden worden, nogal gebruik van

het lager onderwijs, dewijl zij dit, wanneer hun onvermogen tot

het hoeden der kosten daarvan blijkt, gratis kunnen bekomen,

doende het bestuur daartoe ieder kwartaal eene oproeping bij

huiskondiging, zoodat dit onderwijs bij sommigen hunner goede

vnichten opleverde, en dat wij over het gedrag van deze, die

zich de gelegenheid van het onderwijs ten nutte maken, onze

tevredenheid kunnen betuigen.

No. 5. — 1842, jANUARi 15. — burgemeester en wethou-
DERS VAN BOLSWARD AAN DEN GOUVERNEUR VAN FRIES-

LAND.

Bij U. Exc. missive van den 5en Januari 1.1., no. 16—81/62,

zijn ons mededeelingen gedaan omtrent het door de regering

ingestelde onderzoek ten aanzien van het bestaan van fabrieken,

werkplaatsen, neringen en handteringen, waar veele werkzaam-

heden worden verrigt door kinderen en aankomende jongens en

meiden, die, het noodig onderwijs in kerk en school missende, in

het wilde opgroeyen, en zijn wij uitgenoodigd geworden om, voor

zooverre onze gemeente daarbij betrokken mogt zijn, deswege

aangeduide en vereischte opgaven en inhchtingen te geven.

Wij hebben de eer Uwe Exc. hierop te berigten, dat in onze
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gemeente geen fabrieken, werkwinkels en bedrijven van eenigen

omvang bestaan, althans de zoodanige niet, waar veele kinderen

en aankomende jongelingen en meiden tot het verrigten van werk-

zaamheden gebezigd worden, dan alleen op de vlasspinnerij in

het stadswerkhuis, welke in zooverre in aanmerking kan komen
als het personeel der arbeiders betreft, meest uit jongelingen en

meisjes en kinderen bestaande, doch alwaar men niet kan zeggen,

dat het aangeduide kwaad aanwezig is of ontstaan kan alleen ter

oorzake van het gemis aan onderwijs in kerk en school, dewijl de

ter school gaande kinderen elken dag de vastgestelde uren naar

de stadsarmenschool worden gezonden, om na het eindigen van

den schooltijd op hunne werkplaats terug te keeren.

Gaarne echter gelovende, dat in dezen verbetering kan worden

aangebragt, die voor hun zelven en voor de maatschappij nuttig

zoude zijn (waarvan ten slotte dezes nader), vinden wij ons ver-

pligt Uwe Exc. aangaande deze inrigting de vereischte opgaven

te suppediteren.

1. Het tegenwoordig getal werklieden, in deze vlasspinnerij

werkzaam, bedraagt 46, waarvan 6 mannen, 5 vrouwen, 15 jonge-

lingen en 5 meisjes van 13 tot 21 jaar, voorts 15 kinderen van 5

tot 12 jaren, waarvan 10 tot het mannelijk en 5 tot het vrouwe-

lijk geslacht behooren en wier ouders behoeftige, meest bedeelde

personen zijn.

2. Behalve Zon- en feestdagen wordt hier iederen dag der week

gearbeid des zomers van 6 tot 8, van 9 tot 12, van 1 tot 3 en van

4 tot 8 uren, des winters van 8 tot 12, van 1 tot 3 en van 4 tot 7

uren; zoodat de vrije uren, die genoten worden, zijn des zomers

's morgens van 8 tot 9, 's middags van 12 tot 1 en 's namiddags

van 3 tot 4 uren, welke vrije uren (met uitzondering van 't opge-

geven morgenuur) ook in den winter worden gegund.

Buitendien worden de kinderen, die ter school gaan, op andere

dan hunne vrije uren ook dan naar school gezonden.

3. Het verrigt wordende werk bepaalt zich tot het verder

zuiveren en bereiden, spinnen en weven van het vlas, van het-

welk paardendekken, dweilen, koedekken, brouwdoek enz, gefa-

briceerd wordt, en dat mede in het stadswerkhuis, doch in een

afzonderlijk gedeelte, niet alhier in de termen van aanhaling

vallende, omdat aldaar alleen mannen werkzaam zijn (thans 27

in getal), gebroken of gebraakt wordt. Zijnde de mannen in de
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vlasspinnerij meest wevers, de vrouwen spinsters, van de jonge-

lingen de bekwaamsten wevers, anderen vlashekelaars en spin-

ners, de meisjes spoelsters of draayers der wielen; terwijl de

kinderen naarmate van hunne ouderdom en meer of min voordee-

ligen groei gebezigd worden tot hekelen en zuiveren der grondstof

of tot het draayen der groote wielen of sommigen tot spinnen.

4 De werktuigen, die alhier gebezigd worden en tegenwoordig

in gebruik zijn of aanwezig, bestaan in 9 weefgetouwen, 70 spin-

wielen en eene hekelbank, alle welke door menschenhanden in

beweging worden gebragt.

5. Het gemiddeld bedrag der arbeidsloonen, welke hier door de

arbeiders, naar derzelver ouderdom en klasse, per dag genoten

worden, is: 24 a 25 cents voor de mannen, 13 a 14 cents voor de

vrouwen, 17 tot 20 cents voor de jongelingen, 8 a 9 cents voor de

meisjes en nagenoeg 5 cents voor de kinderen.

Door dit een en ander vermeenen wij Uwe Exc. alle die opga-

ven te hebben verschaft, die ten opzigte der bedoelde fabriek,

alhier aanwezig, ter zake kunnen dienen; alleen zijn wij verpligt

hier nog bij te voegen, dat mj in gemoede overtuigd zijn, dat,

hoewel de meeste der schoolpligtige kinderen de stadsarmen-

school op de bepaalde uren frequenteren, echter meest alien, ge-

lijk ook de jongelingen en meiden, alle godsdienstig onderwijs

missen, ofschoon hiertoe gelegenheid bestaat, doordien zij zelven

en de ouders hierin helaas zoo weinig belang schijnen te stellen,

zoodat, hoe jammer ook, het niet te ontkennen valt, dat, zal

hierin worden voorzien, eene verpligting moet worden opgelegd,

die moeyelijk is, doch waartoe echter, onzes erachtens, de gele-

genheid zal kunnen worden geopend, wanneer eenmaal gevolg

zal worden gegeven aan de deswege gemaakte bepalingen bij het

pas uitgevaardigde koninklijk besluit van den 2^^ Januari 1842

betrekkelijk het lager onderwijs. Dezeaangelegenheid zal alsdanook

een onderwerp onzer overwegingen en bemoe5dngen uitmaken.

No. 6. — 1842, JANUARI 19. — burgemeester en wethou-

DERS VAN FRANEKER AAN DEN GOUVERNEUR VAN FRIES-

LAND.

Ter voldoening, zooveel in ons is, aan den inhoud van U.E.H.G.

missive van den 5den dezer maand, no. 16 en 81/62, hebben wij de
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eer bij dezen aan U.E.H.G. in te zenden eenen staat van de werk-

lieden, in de hier aanwezige fabrieken arbeidende, ingerigt, voor

zooveel ons doenlijk was, naar aanleiding van de vragen bij

U.E.G. missive gedaan, en de antwoorden daarop bevattende.

Wij meenen er hier alleen nog bij te moeten voegen:

ter beantwooring van het laatste gedeelte van de 2de vraag, dat

de ouders van alle de in de fabrieken werkende kinderen behooren

tot den geringsten stand, en dat onder de in de tigchelwerken en

panfabrieken arbeidende jongens verscheidene zijn uit het stads-

armhuis, die evenwel alle vooraf op de stadsarmenschool genoeg-

zaam onderwijs hebben genoten;

ter beantwoording van het laatste gedeelte der 7de vraag, dat

in geen der fabrieken verstrekkingen in natura aan de arbeiders

plaats hebben,

en ter beantwoording van de 8ste vraag, dat in deze gemeente

eene armenschool bestaat, waarin van stadswege aan alle zulks

verlangende kinderen van wezenlijk behoeftige ouders kosteloos

een uitmuntend onderwijs gegeven wordt, en waar ook voor

aankomende jongelingen en meisjes uit dien stand de gelegenheid

bestaat om zich des avonds, na afloop van hun dagwerk, te

oefenen ; terwijl wij voorts alle redenen meenen te hebben om te

vertrouwen, dat de onderscheidene godsdienstleeraars in deze

stad het niemand aan opwekking en gelegenheid laten ontbreken

ter bekoming van godsdienstige opleiding en kennis

No. 7. — 1842, jANUARi 21. — burgemeester en wethou-

DERS VAN SNEEK AAN DEN GOUVERNEUR VAN FRIESLAND.

Strekkende ter beantwoording van U.H.E.G. missive van den

5den Januari 1842, no. 16 en 81/62, hebben wij de eer op de daar-

bij voorgestelde acht punten het navolgende mede te deelen

:

1. Dat de fabrieken enz., welke in deze stad gevonden worden,

en welke, zoo wegens derzelver omvang als getal van werklieden,

kunnen geacht worden in dezen in aanmerking te komen, be-

staan in:

Een calicotfabriek, een katoen- en wolspinnerij met een wind-

molen, en het stadswerkhuis.

2. Het getal werklieden, in voorschreven fabrieken doorgaande

werkzaam, bedraagt 185, waaronder:

NED. ECON.-HIST. JAARBOEK. ARCHIEF VIII. 6
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a. mannen boven de 23 jaren 32,

b. vrouwen boven de 23 jaren 35,

c. jongens boven de 16 jaren 33,

d. meiden boven de 16 jaren 30,

e. kinders van 7 tot beneden 16: 55,

wordende hierbij opgemerkt, dat in het stadswerkhuis alleen

kinderen gebruikt worden, die jonger zijn dan 12 jaren.

De ouders der kinderen behooren tot den stand der arbeidende

klasse, welke door handenarbeid den kost verdienen, met uitzonde-

ring echter van die kinderen van het werkhuis, welke meerendeels

tot de gealementeerden gerekend moeten worden te behooren.

3. In de fabrieken wordt alle dagen gewerkt behalve Zon- en

feestdagen; en wel in den zomer des 's morgens van 6 tot 's avonds

8 uur en van 5 tot 's avonds 9 uur, en des winters van 's mor-

gens 8 tot 's avonds 8 en 9 uur; waarvan als vrije uren moet wor-

den afgetrokken het uur van 8 tot 9 des morgens en van 1 2 tot 1

des middags ; wordende bovendien aan de kinderen van het werk-

huis dagehjks gelegenheid gegeven tot het gebruik maken van

het onderwijs in de armenschool en katechisatie.

4. De soort van het werk, hetwelk ieder klasse van arbeiders

te verrigten heeft, bestaat in hetgeen hier volgt, als:

a. mannen: voor- en fijnspinnen;

h. vrouwen: haspelen en fijnspinnen;

c. jongens: plukwerk en katoenweven;

ci. meiden: katoenweven;

e. kinderen: verschillende werkzaamheden,

Voorts wordt door alle klassen van arbeiders en van beiderlei

kunne verrigt het vervaardigen van scheepsbreeuwwerk of

zoogenaamd kalafaat, en het spinnen en weven van koffie-

zakken.

5. Het getal en de soort der werktuigen, welke gebezigd wor-

den, bestaan in de navolgende

:

2 plukkers, 10 fijnspinmachines,

6 schrobbels, 3 haspels,

3 lokmakers of kaardmachines, 40 diverse spinwielen,

2 voorspinmachines, 33 weefgetouwen.

6. De machines worden in werking gebracht door een wind-

molen, terwijl de weefgetouwen en spinwielen door menschen-

handen in beweging worden gebragt.
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7. Het gemiddeld bedrag der arbeidsloonen, per dag verdiend

wordende, kan men aannemen te zijn:

voor mannen en vrouwen van 15 tot 60 cents,

voor jongens en meiden van 10 tot 40 cents,

voor kinderen beneden 16 jaren van 10 tot 30 cents.

Geene verstrekkingen in natura worden in een der fabrieken

gedaan.

8. In deze stad bestaat voldoende gelegenheid om de kinderen

ter school te zenden en aan het godsdienstig onderwijs deel te

doen nemen, terwijl alle Zondagen des namiddags van 2 tot 3

uren voor een ieder de gelegenheid openstaat om in de stadsar-

menschool het aldaar gegeven wordend godsdienstig onderwijs

bij te wonen. Bovendien bestaat hier een Zondagsschool voor

menschen van beiderlei geslacht, welke, in hunne jeugd geen

lezen of schrijven geleerd hebbende, in die beide vakken aldaar

gratis onderwijs kunnen ontvangen.

No. 8. — 1842, jANUARi 21. — de directeur van de zak-

LINNENFABRIEK J. VAN HULST PZN. AAN BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS VAN HARLINGEN.

De missive van Z.H.E.G. den heer staatsraad, gouverneur van

Friesland, d.d. 5 dezer, no. 16 en 81/62, van welke U.E.G. ons

wel ten fine van berigt en rapport hebt gelieven afschrift te doen

toekomen, stelt ons in de aangename gelegenheid verzekering te

geven, dat de zaklinnenfabriek alhier geenszins kan gerekend

worden tot zoodanige voor zedelijkheid en beschaving nadeelige

inrigtingen te behooren, als in dezelve moet worden aangeduid.

Wel is de omvang van werkzaamheden en het getal van werk-

lieden in dezelve niet gering en zou de hoedanigheid van het per-

soneel, uit aankomende jongens en meiden uit de meest verwaar-

loosde klasse der maatschappij bestaande, kunnen schijnen de

vaderlijke zorg der regering te moeten opwekken, te meer, wijl

niet te ontkennen is, dat die kinderen en meer of min volwassenen

het grootste deel der daguren, die nuttiger op scholen werden

doorgebragt, aan bijna werktuigelijken arbeid moeten toewijden.

Immers onze fabriek, waarin zonder machinerie 210 spinnewielen

en 48 weefgetouwen worden in beweging gebracht, behalve nog

14 andere verschillende werktuigen, telt:
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meiden, die spinnen 119

kinderen, die wielen draayen 102

jongens, die weven 48

d°. die spoelen 24

d°, aan andere werktuigen 10

weduwen, die naayen 40

bazen enz 10

353

Deze 358 personen werken thans van 's morgens 8— 12 ure

en van 's namiddags 1—4 ure en verdienen ieder dooreen gere-

kend niet wel ieder / 1
.— des dags.

Wei verre evenwel, dat deze inrigting de stoffelijke of zede-

lijke belangen des volks in eenig opzigt schaden zou, hebben op-

rigters en bestuurders haar met geen ander doel daargesteld

en gehandhaafd dan om beide te bevorderen, en durven wij ons op

U.E.G. te beroepen als die haar het beste en eenige middel keuren

om voortdurend verderfelijke ledigheid te verwisselen in arbeid-

zaamheid, ongebondenheid in orde, gebrek in betrekkelijke

welvaart, diepe onkunde in kennis en gebrek aan godsdienstig-

heid in kerkelijke opleiding en godsvrucht. Tot onderpand dezer

overtuiging verstrekt niet slechts eene onloochenbare ondervin-

ding, alsook het naauwlettend opzigt en de onbaatzuchtige strek-

king der besturing van dit gesticht, maar ook de daaraan ver-

bondene school, kerk en catechisatien, welke eerste dagelijks en

de beide laatste wekelijks door alien, die het geluk hebben in de

fabriek te werken, getrouw moeten bezocht worden.

No. 9.— 1842, JANUARI22. — burgemeester en wethouders
VAN LEEUWARDEN AAN DEN GOUVERNEUR VAN FRIESLAND.

Ter voldoening aan U.E.G. missive van den 6en dezer, no, 16

en 81/62, hebben wij de eer bij deze te berigten:

1

.

Dat in deze gemeente slechts eene fabriek gevonden wordt,

welke uithoofde van derzelver omvang door ons geacht wordt in

de bij gezegde missive bedoelde cathegorie te vallen, die namehjk

van H. Heuveldop, onder de firma van H. en J. Heuveldop, zijnde

eene chicorei-fabriek, boezelaarrederij, wolkammerij, vellebloote-

rij, katoendrukkerij en blaauwververij

.

2. Dat het getal werklieden bedraagt 343, namelijk 53 mannen.
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210 vrouwen, 60 jongens, waaronder 30 beneden de 12 jaren oud,

en 50 meisjes, waaronder 40 beneden dien ouderdom, met dien

verstande echter, dat er van dit getal slechts 69 in de fabriek

werkzaam zijn en dat de overige buiten dezelve arbeiden en

daarvoor naar gelang van hun verrigte (arbeid) bezoldigd worden.

3. Dat, met uitzondering van Zon- en Roomsche feestdagen,

alle dagen op de fabriek gewerkt wordt, des zomers van 's morgens

5 tot 's avonds 8 uren en dat de vrije uren, welke aan de werklieden

gegund worden, zijn van 's middags 12 tot 's namiddags 1 ^ ure, en

daarenboven een half uur tot het nuttigen van brood en koffie.

4. Dat het werk, hetwelk door de arbeiders wordt verrigt, is

verdeeld als volgt: 40 wevers, 4 drukkers, 6 verwers, 1 arbeider

op de chicoreimolen, 4 bij het blooten en bezanen maken, 210

breidsters, de jongens voor de helft spoelers bij de wevers en voor

de andere helft tot diverse einden, 30 meisjes als calicots-weef-

sters en 20 op de spinnerij.

5. Dat het getal en de soort der werktuigen bestaan in wol-

krassen, 2 katoenkrassen en eene chicoreimolen.

6. Dat deze werktuigen alien door paarden in beweging worden
gebragt.

7. Dat het gemiddeld bedrag der arbeidsloonen per dag is als

volgt

:

dat der mannen 60 cents,

dat der vrouwen, die slechts weinige uren daags arbeiden, daar

deze tevens hunne huishoudingen waarnemen en hunne kinderen

te verzorgen hebben, 10 cents,

dat der jongens, door elkander, 8 cents,

en dat der meisjes dooreen 14 cents,

welke alle in specie worden uitbetaald, zonder dat er verstrek-

kingen in natura plaats hebben.

8. En eindelijk, dat er voldoende gelegenheid in de gemeente

bestaat om de kinders ter school te zenden en aan het godsdien-

tig onderwijs deel te doen nemen.

GRONINGEN.

De oogst uit het Provinciaal Archief van Groningen is al zeer schaarsch.

Het leverde slechts het antwoord op de L. E. 1841 op. Blijkens dit laatste

kan echter het antwoord op deM .E . 1 84 1 nietvan groot belang geweest zijn

.
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Het is alleen bekend, dat de antwoorden op de M. E. 1841 uitgebracht

is bij schrijven van 7 Augustus 1841, no. 7 en dat op de M. E. 1860 bij

schrijven van 25 April 1861, no. 13^).

DRENTE.

De gegevens van deze provincie zijn volledig, en bovendien nog belang-

rijker dan die van Friesland, omdat de gouverneur ervan zich in 1841

bijzonder uitvoerig uitlaat over zijne zienswijze in zake de wettelijke

regeling dezer materie. Hij doet dit bij schrijven van 26 November 1841

{no. 13). Bij dat schrijven behoort weder een staat, welken wij, omgegoten

in den vorm van den Frieschen textielstaat, hier laten volgen. Over de

mededeeliugen, welke daarop niet voorkomen, doch wel in den oorspron-

kehjken staat zijn vermeld, allereerst enkele opmerkingen.

De 9 calicots-fabrieken zijn weverijen (geen spinnerij behoort daarbij)

met tezamen 386 getouwen, die alle „door handen en voeten" in beweging

worden gebracht. Bij de getouwen, in de weverij te Beilen in gebruik,

wordt nog in het bijzonder opgemerkt, dat deze van een „zoogenaamde

snelpaal" voorzien zijn. Ongetwijfeld zal hier de snelspoel bedoeld zijn, die

sedert Ainsworth (1832) hier in ons land in gebruik was gekomen.

Behalve deze 9 katoenweverijen noemt de staat nog een glasfabriek

te Nieuw-Buinen met 20 werklieden (1 1 mannen, 4 vrouwen en 5 jongens).

Er scliijnt blijkens de tabel in 1841 in deze provincie voldoende ge-

legenheid tot het verkrijgen van onderwijs te bestaan. In Beilen is zelfs

ten behoeve der jeugdige fabrieksarbeiders door den gemeentelijken hoofd-

onderwijzer eene herhalingsschool opgericht. Niet alleen in technisch op-

zicht is deze fabriek dus „modern" ingericht. Het valt te betreuren, dat

geen opgaven zijn verstrekt aangaande de werklieden (enz.) werkzaam in

de fabrieken van het gesticht Veenhuizen, een der kolonien van de Maat-

schappij van Weldadigheid. Immers blijkens een brief (d.d. 4 Augustus

1841) van burgemeester en assessoren der gemeente Norg, in welke ge-

meente dit gesticht is gelegen, wordt „zoowel inhetgroote stoo m-

fabriek 2) als op de verschillende bovenzalen der gestichten veel fabriek-

matige arbeid verricht door ouderen en jongeren van beide sexen." Waarom

deze burgemeester de verlangde gegevens dan niet verzameld heeft, zal

men allicht vragen ? Dit is niet geschied, omdat deze vreesde, dat een onder-

^) „De adviezen van den Gouverneur" — aldus schrijft ons de Griffier der Statea

van Groningen (d.d. 22 Mei 1918 no. 25, 4e afd.) — „zijn niet meer bij de stukken;

ze zijn afgegeven en blijkbaar niet weer op hunne plaatsen teruggekomen."
") Spatieering van ons.
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zoek daarnaar door de Permanente Commissie (van de Mij. v. W.) „zoude

worden aangezien als eene bemoeijing met huishoudelijke zaken van de

Maatschappij " . Maar B. en A. „deinsen niet terug voor eenige plichtsver-

vulling, welke hunne betrekking medebrengt", doch kunnen hat niet ont-

veinzen, dat hun eventueele „bemoeijing slechts botsing en verwarring

veroorzaken zal, wat zij gaarne zouden willen vermijden". Waarscliijnlijk

is de minister voor dit argument gezwicht, de gegevens van „Veenhuizen"

blijven althans op den staat oningevuld. De burgemeester van Frederiks-

oord scheen de opvattingen van zijn collega te Norg niet te deelen, zoodat

de gegevens aangaande de in die gemeente gelegen gestichten der Mij . van

Weldadigheid wel in den staat konden worden opgenomen.

Op nog een punt dient de aandacht gevestigd. De opgaven van de ver-

schillende gemeenten voor den staat van Drenthe zijn nog moeilijker in de

tabel in verschillende rubrieken onder te brengen dan die van Friesland

voor den staat van die provincie. De „kinderrubriek" ontbreekt op den

Drentschen staat geheel, omdat 12- en 13-jarige kinderen in de rubriek

„jongens (of) meisies" zijn ondergebracht.

Zeer merkwaardig was het in den oorspronkeUjken staat bij de omtrent

de gemeenten Hoogeveen, Meppel, Rolde en Koosterveen vermelde gege-

vens nog bet navolgende te lezen: , Alhoewel de kinderen van minver-

mogende ouders, welke buiten de termen van school-
pligtigheid vallen, niet meer bepaaldelijk ter

school worden gezonden^), bestaat er echter alle gelegenheid

tot het ontvangen van school- en godsdienstig onderwijs." Hier bestond

dus schoolplicht ? Dat moet het geval geweest zijn, hetgeen ook nog blijkt

uit het vervolg van dit schrijven van den Gouverneur. {no. ij.)

TEXTIELINDUSTRIE IN DRENTE IN 1841.
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van jongelieden, bij gemelde aanschrijving zooal niet als zeker,

tenminsten als zeer te vreezen verondersteld, op zich zelven be-

schouwd zouden kunnen geacht worden bewezen te moeten zijn,

voor en aleer men daarin een bezwaar tegen zoodanige inrigtin-

gen zoude mogen vinden, de moreele overtuiging ten aanzien

van het alhier daadzakelijk bestaan van zoodanige bewijzen

ongelukkig genoeg bij ons reeds geboren is en dat wij vermeenen

alle vrees te mogen hebben voor verdere ontwikkeling van het

zedebederf tengevolge zoodanige vereenigingen, speciaal in

betrekking tot den gemeenschap des vleesches, waartoe die

vereenigingen aanleiding geven.

No. 12.— 1 84 1 , SEPTEMBER 28. — BURGEMEESTER EN WETHOU-
DERS VAN MEPPEL AAN DEN GOUVERNEUR VAN DRENTE.

Bij besluit van U.H.E.G. d.d. 24 dezer loopende maand, no.

5458, uitgenoodigd zijnde om in vervolg op ons verslag nopens

het personeel in de calicotsweverij ter dezen stede, d.d. 24 Augus-

tus j.l. no. 68/3 (no. 12) te willen dienen van consideratien en

advies nopens de voorzieningen, welke naar onze wijze vanbe-

schouwing het weren van zedebederf uit die fabriek zouden

kunnen bevorderen, hebben wij de eer beleefdehjk op te merken,

dat de oorzaak van het kwaad in de gelegenheid welke het te-

zamen zijn der jongelieden van beide sexe aanbied, eigenaardig

moetende gezocht worden, het ons behoudens alle beter oordeel

voorkomt, dat bij de noodzakelijkheid van zoodanig bijeen zijn,

immers bij het bezwarende in het voorkomen daarvan gelegen,

alle middelen zich schijnen te moeten bepalen tot het zooveel

doenlijk onschadelijk maken daarvan, en waartoe welligt zoude

kunnen leiden eene reglementaire bepaling ofte andere van

hoogerhand te maken verordening, ten gevolge waarvan

a. de arbeiders niet voor zeker bepaald tijdstip van den dag

in de fabriek zullen mogen komen en steeds voor een insgelijks

bepaald tijdstip het gebouw zullen moeten verlaten;

h. er steeds in het locaal een behoorlijk opzicht door een daar-

toe bepaaldelijk aangewezen en bij het Hooge Bestuur of te

harentwege geagreeerd persoon worde gehouden en die verpligt

zal zijn in betrekking tot het onderling verkeer der arbeiders,

speciaal ook in zooverre het weren van zedelooze gesprekken en
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van verdere onbehoorlijke gedragingen aangaat, zoodanig te

surveilleren als de omstandigheden zullen vorderen en toelaten,

en om in alien gevallen in een daartoe bestemd aan te leggen

register, tevens het personeel der arbeiders en van de opzigter

aanwijzende, nopens alle onbehoorlijkheden verslag te geven en

daarvan dagelijks aan den fabriekant te raporteeren, onder ge-

houdenheid van deze om zoodanig rapport telkens te viseren, en

op almede te bepalen tijdstippen hetzij aan den heer kanton-

regter ofte aan het hoofd van het plaatselijk bestuur te visering

aan te bieden, en

c. de fabrikant zich onder verpligting gebragt zal zien om naar

bevind van zaken zoodanige arbeiders, als welke tegen de voor-

zeide bepalingen mogten handelen, te reprimandeeren en zulks niet

helpende of ongenoegzaam bevonden wordende, zijnen dienst te

doen verlaten, en zulks alles onder bepaling tevens van intrekking

voor en ten aanzien van ten onderwerpe onwillige fabriekantenvan

alzoodanige faveuren als anderzints door hen in betrekking tot der-

zelver fabriek van gouvernementswege mogten genoten worden.

Bij de bestaande zwarigheid om eenige strafbepaling te maken
in gevallen als de onderhavige, waarbij de individueele vrijheid

zoozeer in aanraking komt en bij de tevens bestaande noodzake-

lijkheid om het bewuste kwaad zooveel doenlijk tegen te gaan,

komt ons het voorgeslagen middel als een voegzame contrainte

voor en hoedanig middel wij dan ook voor ons gerustelijk menen
te mogen aanbevelen.

No. 13.— 1841, NOVEMBER 26.—DE GOUVERNEUR VAN DRENTE
AAN DEN MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN.

Nopens het personeel, inzonderheid dat der kinderen bij het

fabrijkwezen binnen dit gewest werkzaam, heb ik in den geest van

Uwer Exc. 's missive d.d. 6 July j.l., no. 168, 9e afd., de stedeUjke

en plaatselijke besturen alhier verstaan. De dientengevolge van

H.E.A. erlangde opgaven zijn zakelijk omschreven in de tabellen,

welke ik mij de eer geef Uwe Exc. hiernevens onder letts. A en

B aan te bieden.

Uit die tabeUen zal het Uwe Exc. blijken:

1. Dat het fabrijkwezen in Drenthe vooralsnog van geenen

grooten omvang is.
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2. Dat alleen op de werkdagen, met uitsluiting van Zon- en

feestdagen, het personeel daarbij onledig wordt gehouden.

3. Dat de kinderen, tot dit personeel behoorende, alle boven

de 12 jaren oud (zijn).

4. Dat deze des zomers van des morgens 5 tot des avonds 8

uren, behoudens 3 vrije tusschenuren, en des winters gedurende

korteren tijd daarbij werkzaam zijn.

5. En dat in al de plaatsen, waar de fabrieken zijn gevestigd,

voor deze kinderen de gelegenheid voorhanden is tot het erlangen

van school- en godsdienstig onderwijs, zijnde wel inzonderheid te

Beilen daarvoor kosteloos ingesteld.

In het algemeen kan dit worden gezegd wegens het fabriek-

wezen buiten de kolonien der Maatschappij van Weldadigheid.

Nopens dat binnen die kolonien zijn mij de verlangde opgaven

maar ten deele geworden, 'tgeen dan ook oorzaak is, dat deze

tabel niet voUedig is ingevuld. De redenen deswege zal Uwe Exc.

gelieven te vernemen uit het hierbij gevoegd afschrift des briefs

van het plaatselijk bestuur van Norg d.d. 4 Augustus 1.1. {no. lo),

waaraan ik de vrijheid neem mij te gedragen Niettemin

houde ik het daarvoor, dat het vereischte om de kinderen, bij het

fabriekwezen werkzaam, tevens school- en godsdienstig onderwijs

te doen genieten, vanwege die Maatschappij zorgvuldig wordt

nageleefd.

Het onderwerpelijk overzigt evenwel toetsende aan de begin-

selen van beschouwingen, in welgemelde Uwer Exc.'s missive

voorkomende, zoo bevinde ik

:

Dat voor de opneming der kinderen in de fabrijken niet genees-

kundig wordt onderzocht, of hunne ligchaams gesteldheid al dan

niet gedoogt daarbij werkzaam te zijn; een onderzoek dat naar

mijn gevoelen wezenlijk noodig is ter verhoeding van bedenkelijke

uitkomsten voor deze en gene hunner in de gevolgen.

Dat de werktijd van dezelven gedurende de zomermaanden die

van 12 uren daags, namelijk na aftrek der drie vrije tusschenuren,

als in geene verhouding staande tot derzelver jeugdige physieke

krachten, onvermijdelijk in de gevolgen almede nadeelige uit-

komsten op de voile vorming der ligchamen moet uitoefenen,

Dat, hoezeer bij het bereiken van den twaalfjarigen ouderdom,

het tijdperk der Drentsche schoolpligtigheid, dat van 5— 12 jaren

namelijk, is verstreken, de ondervinding evenwel heeft geleerd
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en nog steeds leert, dat vele kinderen alsdan nog volstrekt een

verder genot van lager onderwijs behoeven, en deze daarom,

doorgaans, in stede van des daags, gedurende geruimen tijd des

avonds ter schole gaan; dat van dit avondschool-onderwijs intus-

schen bezwaarlijk gebruik kan worden gemaakt door kinderen,

die gedurende 12 uren daags in de fabrijken werkzaam zijn ge-

weest, daar deze langdurige arbeid hunne ligchaamskrachten in

die mate moet hebben uitgeput, dat zij veeleer zullen neigen naar

ontspanning en rust dan wel naar nieuwe inspanning en oefening

ter schole.

Dat in deze gesteldheid ook het godsdienstig onderwijs of het

bijwonen der catechisatien weinig of geen vrucht kan opleveren,

weshalve zoowel het avondschool- als het godsdienstig of cathechi-

satie-onderwijs, ongeacht de daarvoor bestaande gelegenheden,

voor deze kinderen geen doel treffen kan.

Dat in al de fabrieken ook niet wordt gezorgd, dat de kinderen

van beide kunne, even weinig de knapen en meiden, afzonderlijk

werkzaam zijn. Dat in deze vermengde vereenigingen het daaren-

boven veelal schijnt te mangelen aan welberedeneerde orde en

tucht, gegrond op de beginselen van godsdienstigheid, zedelijk-

heid en huishoudelijk bestuur; en dat deze twee omstandigheden

in de gevolgen reeds hebben geleid tot gemeenschappen en on-

regelmatigheden, welke de aandacht van een der plaatsehjke be-

sturen, dat van Meppel namelijk, hebben getrokken, blijkens de

rapporten van dat bestuur hiernevens in afschrift gevoegd {no. ii)

.

Uit hoofde van deze bevindingen kan ik, tot mijn leedwezen,

aan Uwe Exc. niet de geruststelling geven, dat het kwaad, in hare

aangehaalde missive bedoeld, in Drenthe niet aanwezig is. Naar

mijne gemoedelijke overtuiging bestaat dit kwaad hier werkelijk

in beginselen, op de eene plaats in minderen, op de andere in

meerderen graad, waartoe de ontwikkelde omstandigheden onver-

mijdelijk aanleiding hebben gegeven en allengskens steeds meer

en meer zullen geven. Het waargenomene te Meppel kan hierom-

trent tot eene proeve strekken en tevens tot het beredeneerd ver-

moeden leiden, dat, ofschoon de aandacht van de plaatselijke

besturen daarop niet moge zijn gevallen, dit kwaad eigenaardig

ook daar evenwel aanwezig zal zijn,

De omstandigheid, dat het fabrijkwezen in Drenthe vooralsnog

van geenen grooten omvang is, even weinig de mogelijkheid, dat
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hetzelve (inzonderheid wat de calicots-weverijen betreft, tenge-

volge van gedeeltelijke of algeheele ophouding van commissien

voor de Handel Maatschappij en van gelijktijdig te gering debiet

der fabrijkaten hier te lande) misschien in bestaan zal afnemen,

behooren in mijn oog geen grond op te leveren om ter zake geene

voorzieningen te nemen.

Van deze stelling uitgaande, zij het mij vergund Uwe Exc. eer-

biedig in overweging te geven om het nemen van die voorzienin-

gen, ook voor Drenthe, wel bevorderlijk te willen zijn, en zakelijk

daartoe te willen doen strekken:

1

,

Dat geen kind bij het fabrijkwezen wordt toegelaten, tenzij

:

a. het hebbe bereikt den vollen ouderdom van 12 jaren;

b. geneeskundig bewezen worde, dat de ligchamelijke gesteld-

heid van hetzelve gedoogt om in de fabrijk werkzaam te zijn;

c. het gedurende de schoolpligtigheid (5— 12 jaren) van het

onderwijs op de openbare lagere scholen behoorlijk gebruik hebbe

gemaakt, en bij ongenoegzaam verkregene kennis wegens het

lezen, schrijven en rekenen worde verpligt om bij voortduring

het avondschool-onderwijs bij te wonen, tot zoolange het die

kennis voldoende hebbe erlangd;

d. tot eene Christelijke gezindte behoorende, het in de gelegen-

heid bUjve om de catechisatien bij te wonen, tot zoolange het tot

lidmaat zij aangenomen.

2. Dat de eigenaren, bonders of directievoerders worden ver-

pligt:

a. om de kinderen, jongens en meisjes, knapen en meiden, naar

derzelver kunne of sexe ten alien tijde, en dus in den regel, afzon-

derlijk te doen werken, zoodat eene gemengde vereeniging van

beide sexen slechts in buitengewone gevallen en omstandigheden,

met voorkennis van de hierna bedoelde commissie, plaats hebbe

;

b. om de kinderen, van 13—18 jaren oud, des zomers niet meer

dan 1 en des winters niet langer dan 8 uren daags, behoudens de

noodige vrije tusschenuren, te laten werken;

c. om aan te leggen en steeds regelmatig bij te houden naauw-

keurige en volledige registers, aanwijzende de namen, het ge-

slacht, de tijd en plaats van geboorte, woonplaats, ouders of

voogden, het tijdstip van opname der jongelieden in de fabriek,

en derzelver gedragingen in dezelve;

d. om voor geheel het personeel, in de fabriek werkzaam, daar
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te stellen en steeds doeltreffend toe te passen een reglement van

orde en tucht, gegrond op beginselen van godsdienstigheid en

zedelijkheid en huishoudelijk bestuur, een en ander ten genoegen

van het bestuur der plaats, waar de fabriek is gevestigd.

3. Dat aan eene commissie van vertrouwde personen, te benoe-

men door het bestuur der plaats, waar de fabrijk is gevestigd, het

toezigt op de uitvoering van het vorenstaande worde opgedragen,

onder verpHgting om, bij ontdekking van alle overtreding, on-

regelmatigheid, zedeloosheid of wangedrag, aan dat bestuur ver-

slag te doen, ten einde naar bevind en gelang van omstandig-

heden daaromtrent te kunnen voorzien; waaraan de eigenaren,

bonders of directievoerders zich zouden moeten onderwerpen,

alles onder verband van gepaste geldboeten en gevangenisstraffen.

Het daarstellen van deze of soortgehjke voorzieningen door

speciale wetsbepalingen komt mij, bij ernstige overweging, als

zeer noodwendig voor ten behoeve zoowel der physieke als intel-

lectuele belangen van een niet gering gedeelte der bevolking onzes

vaderlands en dus in het welbegrepen belang van den Staat zelven.

En vinde ik mij uit dien hoofde verpligt daartoe Uwe Excellentie

te adviseren.

OVERIJSSEL.

De hiervoor besproken provincies hebben reeds doen zien, dat het

kwaad, waartegen de regeering maatregelen beraamde, — behalve in de

klei-industrie — eigenlijk alleen in de textiel-industrie te vinden was. En

beziet men de op deze industrie betrekking hebbende staten wat nauw-

keuriger, dan blijken het vooral de katoenspinnerijen te zijn, waar in ver-

houding de meeste kinderen werden gebruikt. En een schrijven van B. en

W. van Enschede (d.d. 3 Augustus 1841, no. 272 {no. jj) versterkt dezen

indruk, dat de textielfabrieken inzake kinderarbeid alle aandacht verdie-

nen, al acht het bestuur dezer gemeente, dat het kwaad nog in geringe mate

bestaat. Ook in meer algemeen opzicht is deze brief van belang, daar er

eenige opmerkingen omtrent den omvang der bedrijven in voorkomen.

Het bew^js van de meening van B. en W. dat uit de opgaven hier bene-

den (in den staat opgenomen, zie biz. 95—99) men verneemt, dat het kwaad

dat men wenscht tegen te gaan, „niet dan in de handkatoenspinnerijen en

aldaar nog in geringe mate bestaat", is evenwel moeilijk door de in den

staat opgenomen gegevens te leveren, daar ook de meeste gemeentebestu-
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ren van dit gewest de opgaven zoo verstrekten, dat daaruit niet het per-

centsgewijze aantal kinderen onder de fabrieksarbeiders is op te maken.

Slechts van een enkele is dat mogelijk. Zoo bedroeg in een (groote) En-

schedesche katoenspinnerij het aantal kinderen van 15 jaren en jonger

33| % — en in de groote zoowel als in de kleine te Lonneker gevestigde

Enschedesche katoenspinnerij zelfs 46 %.

In daze fabrieken is ook de arbeidsduur langer dan in de meeste der

overige Overijsselsche textielfabrieken. Voor het overige vallen geen bij-

zondere opmerkingen over den staat te maken.

Een andere opgave in het schrijven van Enschede wordt in het hier

volgende staatje, betreffende de leeftijden der fabriekskinderen opgeno-

men. Dit staatje is echter niet in overeenstemming met de cijfers van den

origineelen staat. Vermoedelijk zijn in het kleine staatje eenige werklieden

opgenomen, die op fabrieken werkten, welke niet op (f^en grooten staat

voorkomen.

TEXTIEL-INDUSTRIE IN OVERIJSSEL IN 1841.

remeente en soort

der fabrieken.
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Gemeente en soort

der fabrieken.

Aantal arbeiders. Dag-
loon
in

centen.

Begin
resp. einde

der
arbeids-

uren.

Schafttijd.

Arbeids-
duur per

dag.

Goor
kunstbleekerij

fstoom)

16

13

(van
12-
14j.) 45

65
35
35

22i

van 6. —
v.m. tot

8.— n.m.

van 8.— tot

8.30 v.m.
van 12.— tot

1.— n.m.
van 4.— tot

4.30 n.m.

12 ureii

Goor
weefschool (m.
handkracht), 40
getouweu, 1

boommach.

{van
9-

14j.)

10

20

41 30

20

s zomers
van 5.—
v.m. tot

8.— n.m.
's winters
van 7 tot

van 8.— tot

8.30 v.m.
van 12.— tot

1.30 n.m.
van 4.— t. 4.30
's winters van
12-1 en 4-

4.30

? zomers
13, 's win-
ters lli

viur.

Goor
1 ca licetweverij

43 hand getouwen
1 scheermolen, 1

boommach.

13

(van
8-

14j.)

19

58
37
33
25
15

s zomers
6.-
t. 8.-
's win-
van

8.— v.m.
tot 9.-
n.m.

van
v.m
n.m
ters

s zomers van
8.-8.30; van
12-1.30 en
van 4. — tot

4.30; 's winters
van 12—1 en
van 4— 4.30

s zomers
12,

's winters
1 1^ uur

Haaksbercjen
2 katoenspin. met
14 spinmach., 2
calicotsfabrijken

met 589 handge-
in en buiten de fa-

brieken

117

Hardenberg
1 calicotsweverij

met 30 handge-
touwen

19

267
182

(van
10-
14j.)

20

605

50-60
40-50
40-50
30-40
15-20

s zomers
van 6— 8

's winters
van 8 — 9

s zomers van
8-9 en 12-
1.30, 's winters
van 12-1.30
en 5-5.30

s zomers

's winters
1 1 i uur

ouder dan
12 j.

30 30 30

s zomers
5-8

's winters
8-9

van 12—1
's zomers 14

; winters
12 uren

Hasselt
1 calicotsfabrijk

met 70 handge-
touwen

35
30 70

gem.:
65
65

van 6— 8 van 8-8.30
van 12—1
van 4 — 4.30

12 uren

Hellendoorn
Etablissement v.

d. Handelsmij. te

Nijverdal

9
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De werkzaamheden der verschillende soorten arbeiders zijn hier in de

katoenspinnerijen dezelfde als in de overige: „de mannen spinnen en be-

werken de krasmachines, de vrouwen schoonmaken, de jongens en kinde-

ren adsistentie tot het grofspinnen en krassen," wordt uit Almelo gemeld,

waar in de 2 katoenspinnerijen „34 jenne's en voorbereidende machines"

in gebruik zijn. De mededeelingen van de gemeente-besturen aangaande de

gelegenheid tot het ontvangen van onderwijs zijn tamelijk uitvoerig, het-

geen uit het hier volgende blijkt. Zoo wordt uit Almelo geschreven:

„Behalve de gewone schooltijden in de scholen van Stad en Ambt Al-

melo is er tweemaal 's weeks, 's avonds van 7 tot 9 ure, gelegenheid voor

kinderen, welke op fabrijken arbeiden, om in gedachte scholen onderwijs

te erlangen. Wordende het hen vergund om de fabrijk op de daartoe ge-

stelde uren te verlaten tot het ontvangen van godsdienstig onderwijs".

Van de weverij te Dalfsen is het aantal werklieden niet opgegeven.

Wei is vermeld, dat de werklieden „alle boven de school]aren" (zijn), uit-

gezonderd 2 jongens van 1 1 jaren, die schoolonderwijs ontvangen.

Godsdienstonderwijs wordt hier verleend:

Dinsdag voormiddag van 9— 1 1 uur aan 8 meisjes en van 1 1— 12 aan 1

1

(andere) meisjes en verder: des namiddags van 1—2 op elken Donderdag

aan 15 jongens en 11— 12 aan 6 (andere) jongens. De overigen „zullen

mede de winter met de cathegisatien daarmede aanvangen". In Delden

(Stad) bestaat „van 's middags 1 1|— 1 uur gelegenheid tot het ontvangen

van onderwijs voor kinderen welke in de fabrieken werken. Ook wordt

aan dezelve vrijheid verleend tot het bijwonen van het godsdienst-onder-

wijs." Of evenwel van die gelegenheid (veel) gebruik wordt gemaakt,

wordt niet vermeld. Denekamp bezit een avondschool, terwijl „in de vrije

uren" de kinderen godsdienstig onderwijs kunnen ontvangen. De fabrieks-

kinderen van de weverijen te Delden (Ambt) zijn alle boven de 12 jaren,

ofschoon zij dus den leeftijd van schoolgaande kinderen te boven zijn,

„wordt er nu en dan door een onderwijzer een afzonderhjk schooluur voor

hen die op de fabriek werken, gehouden".

Van een fabrikant van de grootste der te Deventer gevestigde fabrieken

moet tot diens lof gezegd worden — aldus B. en W. dezer Gemeente (d.d.

5 Augustus 1841, no. 742/984) (no. 34) „dat dezelve zeer doelmatige

voorzieningen heeft genomen om onder zijne arbeidsUeden de zedeloosheid

tegen te gaan en aan de jongelieden een geregeld schoolonderwijs te be-

zorgen door alle kinderen, die zulks behoeven, naar eene avondschool te

zenden en het schoolgeld voor den Meester van de verdiensten der kin-

deren af te houden. De eenige bedenking is, dat het avonduur minder ge-
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schikt genoemd moet worden voor het onderwijs van jongelieden die den

ganschen dag door drukke bezigheden gehad hebben".

Wat de andere fabriek betreft, „welke eenigermate onder het toezigt

en de leiding van de stedelijke Regering en van de armbesturen staat, is

men gewoon nog andere voorzieningen te nemen, door geene jongelieden

op dezelve toe te laten dan die reeds eenig schoolonderwijs genoten heb-

ben en dezelve, wanneer zulks noodig is, aan de verpligting te onderwerpen

om de avondschool te bezoeken. De jongens en meisjes, die op de andere

fabrieken werkzaam zijn, hebben alien den ouderdom van 12 jaren bereikt

en over het algemeen wordt op dien ouderdom het genieten van verder

onderwijs voor de lagere volksklasse als minder noodzakelijk beschouwd".

Op grond van een en ander geloven B. en W. niet „dat in Deventer tot

deze) voorzieningen (ter verbetering van het ontvangen van onderwijs)

vooralsnog groote behoefte bestaat", ofschoon zij „het als zeker stellen,

dat op veele plaatsen in de fabrieken werkzaam zijn een aantal jongens en

meisjes, die, buiten de gelegenheid om regelmatig het onderwijs in kerk en

school bij te wonen, in het wilde opgroeyen, en het hoogst wenschelijk, ja

noodzakelijk vinden dat hiertegen voorzieningen werden genomen".

In Goor is het zooals in tal van andere gemeenten, ook in andere pro-

vincies : ,,de stadschool in het centrum der gemeente biedt daartoe gelegen-

heid aan". Doch terecht merkt het gemeente-bestuur daarbij op: „de

vrije uren zijn echter niet genoegzaam om de kinderen behoorlijk onder-

wijs te doen genieten".

De toestand is in Haaksbergen beter : „Er bestaat eene dorpsschool,

waarin kinderen van 5 tot 12 jaren onderwijs erlangen, welke ijverig

bezocht wordt, van 6—9 uren en tot 1 uren door die van meer gevorderde

leeftijd, voorts bestaan er 3 schoolen in de buurtschappen. In de R.-C.

kerken wordt alle morgens onderrigt gegeven en des Zondags voor de Her-

vormden. De geesttlijken zorgen buitengewoon voor de zedelijkheid".

Ook uit Lonneker luidden de berichten aangaande deze materie nog al

gunstig : „in de fabriek wordt 4 maal 's weeks 's namiddags van 4—6 on-

derwijs gegeven door een onderwijzer uit de Gemeente; terwijl tot het bij-

wonen van het godsdienstig onderwijs verlof wordt verleend".

Zooals men ziet zijn de berichten wat het bestaan eener gelegenheid tot

ontvangen van onderwijs betreft, over het algemeen vrij gunstig, terwijl

in vele plaatsen het den kinderen ook mogelijk gemaakt wordt daarvan ge-

bruik te maken. In de eene gemeente is die mogelijkheid wat grooter, bij v.

te Markelo dagelijks, in de andere wat kleiner, zooals o.m. te Oldenzaal

tweemalen per week, doch meestal, o.m. in de beide laatste gevallen, wordt



102 GEGEVENS OMTRENT DEN KINDERARBEID

dan tevens vermeld, dat de tijd daartoe gaarne door den fabrikant wordt

afgestaan, al wordt daarbij niet medegedeeld, dat in zulke gevallen het

loon doorbetaald wordt. Wanneer dat laatste het geval is, dan wordt zulks

uitdrukkelijk daarbij vermeld. Daarvan werden reeds eenige voorbeelden

aangehaald, die met hetgeen daaromtrent bij Vollenhove staat aangetee-

kend, kunnen worden aangevuld.

De schoolgaande kinderen verlaten daar een uur eerder (om 6 uur in

plaats van 7 uur) dan de andere werklieden de fabrieken en bezoeken

daarna „alle avonden van 6—8 uur voor rekening van den fabrikant de

school en daarenboven wordt alle Dingsdagen van 9— 10 uur aan dezelve

godsdienstigonderwijs gegeven". Of het nut van dat onderwijs zeer groot

was, wordt niet gemeld, het valt alleen te betwijfelen, gezien het feit, dat

het werk der kinderen in de fabriek reeds 's ochtends om 5 uren was be-

gonnen.

In de weverij te Wanneperveen werden ,,geene kinderen beneden 12

jaren toegelaten en aan dezulken wordt dagelijks (en) ook aan ouderen de

gelegenheid om school te gaan aangeboden, waarvan ook vrij algemeen

gebruik wordt gemaakt. Voor het godsdienstig onderwijs is des winters

gelegenheid en aan hetzelve wordt door den fabrikant geen nadeel toege-

bracht".

In ZwoUe is de toestand weer eenigszins anders : „Er is in een nabij de

fabriek gelegen lokaal der stadsarmeninrigting eene avondles afgezonderd

voor diegene(n), die op de fabrijk arbeiden en nog eenig schoolonderwijs

noodig hebben waarvan echter niet door alien getrouw gebruik gemaakt

wordt".

Een opmerking uit Haaksbergen dient ook nog te worden vermeld : „tot

nu toe kunnen wij ons beroemen, dat wat het zedenbederf aanbetreft door

het fabrijkwezen niet heeft toegenomen en wij moeten zulks hoofdzakelijk

toeschrijven aan de strenge toezicht en discipline der geestelijkheid der

onderscheidene gezindheden en heeren fabrikanten en baasen. Algemeen

word hierop streng gewaakt".

Te Nijverdal, gemeente Hellendoom, bestonden de stichtingen van het

etablissement der Nederlandsche Handel Maatschappij, benevens een

weverij, waarvan Ainsworth directeur was. Deze had de snelspoel in

Twente ingevoerd, waardoor hij indirect heeft medegewerkt tot het ver-

grooten van de mogelijkheid van kinderarbeid in de katoen-weverijen.

Om deze twee redenen moge op het schrijven (d.d. 1 Augustus 1841, n°.

175) van B. en W. van Hellendoorn aan den gouverneur van Overijssel

hier de aandacht worden gevestigd.
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Behalve textiel-fabrieken waren er in 1841 nog enkele andere fabrieken,

welke in den staat van deze provincie opgenomen zijn. De bijzonderheden

van de laatste bedoelden zijn in het volgende staatje opgenomen.

DIVERSE
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De op deze onderzoekingen in de provincie Overijssel betrekking hebbende

bescheiden zijn door mij reeds in „De Economist", jaarg. 1920, biz. 258

—

290 gepubiiceerd, waarom wij volstaan in de hieronder volgende num-

mers 14—32 ernaar te verwijzen.

No. 14. — 1835, MEi 25.

—

algemeen jaarlijksch verslag

VAN DEN STAAT VAN HET LAGER EN MIDDELBAAR SCHOOL-

WEZEN VAN DE PROVINCIALE COMMISSIE VAN ONDERWIJS IN

OVERIJSSEL.

(Gedeeltelijk afgedrukt door Gorter in De Economist 1920, biz. 258.)

No. 15. — 1835, J UNI 4. — besluit van gedeputeerde

STATEN VAN OVERIJSSEL.

(Gedeeltelijk afgedrukt aldaar, biz. 259.)

No. 16. — 1835, jUNi 26. — gecommitteerden voor het

ONDERWIJS UIT GEDEPUTEERDE STATEN VAN OVERIJSSEL

AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOTMARSSUM,

GOOR, HENGELO, ENSCHEDE, OLDENZAAL EN STAD-ALMELO.

(Afgedrukt aldaar, biz. 259.)

No. 17. — 1835, jULi 9. — de burgemeester van oot-

MARSSUM AAN GECOMMITTEERDEN VOOR HET ONDERWIJS

UIT GEDEPUTEERDE STATEN VAN OVERIJSSEL.

(Afgedrukt aldaar, biz. 261.)

No. 18. — 1835, JULI 20. — burgemeester en assessoren

VAN GOOR AAN GECOMMITTEERDEN VOOR HET ONDERWIJS

UIT GEDEPUTEERDE STATEN VAN OVERIJSSEL.

(Afgedrukt aldaar, biz. 261.)

No. 19. — 1835, JULI 23. — de burgemeester van hengelo

AAN GECOMMITTEERDEN VOOR HET ONDERWIJS UIT GEDE-

PUTEERDE STATEN VAN OVERIJSSEL.

(Afgedrukt aldaar, biz. 263.)
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No. 20. — 1835, jULi 27. — burgemeester en wethouders
VAN enschede aan gecommitteerden voor het onder-

WIJS UIT GEDEPUTEERDE STATEN VAN OVERIJSSEL.

(Afgedrukt aldaar, biz. 264.)

No. 21. — 1835, SEPTEMBER 25. — BURGEMEESTER EN WET-

HOUDERS VAN OLDENZAAL AAN GECOMMITTEERDEN VOOR

HET ONDERWIJS UIT GEDEPUTEERDE STATEN VAN OVER-

IJSSEL. — MET BIJLAGE.

(Afgedrukt aldaar, biz. 266.)

No. 22. — 1835, OCTOBER 14. — burgemeester EN WET-

HOUDERS VAN STAD-ALMELO AAN GECOMMITTEERDEN VOOR

HET ONDERWIJS UIT GEDEPUTEERDE STATEN VAN OVERIJS-

SEL. — MET BIJLAGE.

(Afgedrukt aldaar, biz. 269.)

No. 23. — 1836, FEBRUARI 9. — DE PROVINCIALE COMMISSIE

VAN ONDERWIJS IN OVERIJSSEL AAN GECOMMITTEERDEN

VOOR HET ONDERWIJS UIT GEDEPUTEERDE STATEN VAN

OVERIJSSEL.

(Afgedrukt aldaar, biz. 274).

N.B. De brief van 23 October 1835 van Gecomitteerden aan de Pro-

vinciale Commissie ontbreekt.

No. 24. — 1836, MEI 1. — DE GECOMMITTEERDEN VOOR HET

ONDERWIJS AAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN OVERIJSSEL.

(Afgedrukt aldaar, biz. 278.)

No. 25. — 1836, jUNi 9. — besluit van gedeputeerde

STATEN VAN OVERIJSSEL.

(Afgedrukt aldaar, biz. 280.)

No. 26. — 1836, juLi 5. — verslag van gedeputeerde

STATEN AAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL.

(Gedeeltelijk afgedrukt aldaar, biz. 282.)

t
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No. 27. — 1837, APRIL 22. — de minister van binnenland-

SCHE ZAKEN AAN DEN GOUVERNEUR VAN OVERIJSSEL.

(Afgedrukt aldaar, biz. 283.)

No. 28. — 1837, APRIL 25. — de gouverneur van overtjs-

SEL AAN DEN MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN.

(Afgedrukt aldaar, biz. 283.)

No. 29. — 1839, MAART 21. — de minister VAN BINNENLAND-

SCHE ZAKEN AAN DEN GOUVERNEUR VAN OVERIJSSEL.

(Afgedrukt aldaar, biz. 284.)

No. 30. — 1839, mei 31. — de gouverneur van overijssel

AAN den minister VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN.

(Afgedrukt aldaar, biz. 285).

No. 31. — 1839, jULi 13. — de minister van binnenland-

SCHE ZAKEN AAN DEN GOUVERNEUR VAN OVERIJSSEL.

(Afgedrukt aldaar, biz. 286.)

No. 32. — 1840, OCTOBER 3. — de gouverneur VAN OVER-

IJSSEL AAN DEN MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN.

— MET BIJLAGE.

(Afgedrukt aldaar, biz. 297).

Thans mogen de stukken betreffende de enquete van het jaar 1841

volgen.

No. 33. — 1841, AUGUSTUS. 3 — burgemeester en WET-

HOUDERS VAN ENSCHEDE AAN DEN GOUVERNEUR VAN OVER-

IJSSEL. — MET BIJLAGE,

Inligtingen en opgaven betreffende de werklieden en kinderen,

welke in de in de gemeente Enschede aanwezige fabryken,

werkwinkels, bedrijven enz. werkzaam zijn, opgemaakt ter vol-

doening aan het besluit van Z. Exc. den heere Gouverneur van

de provincie Overijssel, d.d. 17 Juli 1.1., no. 2836/2388, Provin-

cieblad no. 59,

Alhoewel de fabryken te Enschede de voornaamste tak van

bestaan uitmaken, zoo vindt men aldaar geen gebouwen van
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grooten omvang, waarin de werklieden hunnen arbeid verrigten

en ook algemeen bekend zijn onder den naam van fabryken.

Van de zoodanige bestaan te Enschede alleen in het klein

handkatoenspinnerijen, drie kleine weverijen, rietmakerijen,

kettingsterkerijen, verwerijen.

In iedere handkatoenspinnerij zijn zelden meerdan 1 6 a20 werk-

lieden onder opzigt van den spinnersbaas, doorgaans solide burgers.

De weverijen zijn daarom te Enschede van zoo weinig omvang,

omdat meest alle wevers hun werk in hun eigen huis verrigten.

In de rietmakerijen werken meisjes en kinderen onder het toe-

zigt van den fabrikant.

In kettingsterkerijen wordt het werk alleen door 4 a 6 mannen
gedaan.

Hetzelfde geschiedt in de verwerijen.

Het besluit, ten gevolge waarvan deze opgave wordt gedaan,

kan derhalve slechts op eenige der fabryken van Enschede en

dan nog slechts gedeeltelijk worden geacht van toepassing te zijn,

namelijk op de handkatoenspinnerijen, de weverijen en de riet-

makerijen; deze drie fabryken betreft de opgaven hierbeneden;

echter verneemt men, dat het kwaad, dat men wenscht tegen te

gaan, niet dan in de handkatoenspinnerijen en aldaar nog in

geringe mate bestaat.

Het besluit zal meer van toepassing zijn op de te Lonnekerin

de onmiddellijke nabijheid dezer stad gebouwde katoenspinne-

rijen, waarin de meeste werklieden uit Enschede werkzaam zijn.

In een derzelve, namelijk de Enschedesche katoenspinnerij

,

wordt voor rekening van den heer burgemeester onderwijs ge-

geven vier maal 's weeks des avonds twee uren.

1. Handspinnerijen, katoenspinnerij en, weverijen en rietma-

kerijen.

2. Mannen 79, vrouwen 13, jongens 41, meisjes 67.

Kinderen

:

mannelijk: vrouwelijk: mannelijk: vrouwelijk:

van 5 jaren
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De stand der ouders dezer kinderen is fabrykarbeiders.

3. Alle weekdagen in den zomer des morgens van 6 tot 8, van
9— 12, van 1—4, van 5 tot 8, en in den winter van 8 tot 12, van

1 tot 4, van 5 tot 9 a 10 uren.

4. Des morgens van 8 tot 9 uren, des middags van 12 tot 1 en

des namiddags van 4 tot 5 uren.

5. In spinnerijen : de mannen spinners, de vrouwen garen

winden, droUen en draayen der krasmachine. De jongens en meis-

jes en kinderen aanlappen en plukaanleggen.

In weverijen: weven.

In kam- en rietmakerijen aUeen kinderen, welke kammen
maken en daarin behulpzaam zijn.

6. In spinnerijen een zoogenaamde wolf, waardoor de katoen

gezuiverd wordt. Eene krasmachine, waarin de katoen ter eeniger

dikte draadvormig wordt gemaakt, en naar evenredigheid der

uitgebreidheid van de spinnerij haspels of garenwinders en spin-

machines.

In weverijen: weefgetouwen.

7. Alleen door handenarbeid.

8. Arbeidsloon.

' Mannen 40 a 45 cent, vrouwen 30, jongens, meisjes en kinde-

ren 17| centen, zonder verstrekkingen in natura.

9. In de fabryken geene, in de schoolen des namiddags van 1

2

tot 1 uren.

Godsdienstig onderwijs des Zondags namiddags twee ach-

tereenvolgende uren catechisatie.

No. 34. — 1841, AUGUSTUS 5.

—

burgemeester en wet-

HOUDERS VAN DEVENTER AAN DEN GOUVERNEUR VAN

OVERIJSSEL.

(Afgedrukt door Aalberse, Een onbekende enquete, biz. 44.)

No. 35. — 1842, MAART 25. — de GOUVERNEUR van OVER-

IJSSEL AAN DEN MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN.

Reeds voorlang zoude ik voldaan hebben aan Uwe Excellentie's

missive van den 6 July 1841, no. 168, 9e afd., waarbij eenige op-

gaven worden verlangd ten aanzien van de inrigtingen voor

fabrijkmatigen arbeid en de invloed, die dezelve op de zedelijk-
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held der mindere volksklasse uitoefent, doordien in deze inrig-

tingen veel jonge kinderen worden gebezigd, welker physieke en

morele ontwikkeling onderdrukt of verwaarloosd wordt, ware

het niet, dat, dadelijk na het inwinnen der daartoe betrekkelijke

inlichtingen van de gemeentebesturen, welke op den uitgebreiden

hiernevens gevoegden staat omschreven zijn, eene omkeer in het

fabrijkwezen dezer provincie grotendeels door de aanzienlijke

reductie der bestellingen van de Nederlandsche Handel Maat-

schappij werd veroorzaakt, die op de onderhavige aangelegenheid

van beduidenden invloed is geworden, zoo zelfs dat de op den

staat voorkomende werkplaats te Zwolle in het laatst des vorigen

jaars geheel is opgeheven, en dat ik het alzoo wenschehjker had

geacht nog eenigen tijd den nieuwen gang van zaken gade te

slaan, om Uwe Excellentie mijne beschouwingen, op den wezen-

lijken staat derzelve gegrond, te kunnen mededeelen.

Daar Uwe Exc. evenwel op het bekomen van mijn rapport ge-

lieft aan te dringen, moet ik mij bepalen, om onder referte tot

voormelde omstandigheden, den staat, houdende overzicht van

de bedoelde instellingen, in den geest van Uwer Excellentie's

missive van den 6 July 1841, no. 168, 9e afd., zooals dezelve zich

in Augustus daaraanvolgende in deze provincie bevonden, hier-

bij aan Uwe Exc. toe te zenden, en tevens op te merken dat ik mij

mij omtrent de te nemene maatregelen tegen het te vroeg en

overmatig inspannen der fabrijkarbeiders en het verwaarloozen

van hun maatschappelijk en godsdienstig onderwijs, volkomen

vereenig met de beschouwingen en voorstellen van mijnen ge-

achten ambtsvoorganger te dier zake, aan het departement voor

de Binnenlandsche Zaken medegedeeld bij Z.H. Geb. missive

van 3 October 1840, no. 3026.

Tenslotte neem ik de vrijheid op te merken, dat men uit deze

tabellen geen zeer oordeelkundig resultaat zal kunnen trekken,

doch dat, om den waren toestand der vereenigingen van werk-

lieden behoorlijk te kennen en in verband met de te nemen voor-

zieningen voor de ligchamelijke en zedelijke zorg der bevolking

te brengen, waarbij tevens op de latere verordeningen ten aanzien

van het lager onderwijs zal behoren te worden gelet, het mijnes

erachtens dienstig zoude zijn, dat er eene speciale commissie, be-

staande uit mannen, welke uit de meeste fabrijken bezittende pro-

vincien genomen werden, benoemd werd, om deze aangelegenheid
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persoonlijk te onderzoeken en daaromtrent bepaalde voorstel-

len te doen, welke op deugdelijker resultaten dan de hierboven

bedoelde tabellen leveren, kunnen rusten en waarop een, alles-

zints aan het gewigt der zake overeenkomend doeltreffend

besluit zoude kunnen geprovoceerd worden.

GELDERLAND.

Het rapport van den Gouverneur dezer provincie is bij schrijven van 8

October 1841, no. 4, uitgebracht. Het is thans niet meer aanwezig.

LIMBURG.

Uit historisch oogpunt beschouwd, zal men met belangstelling kennis

nemen van den voornaamsten inhoud van het schrijven (d.d. 19 Juli

1841 no. 7967/2, 2e afd.) van den Gouverneur van Limburg aan de Commis-

sarissen van de districten Maastricht, resp. Roermond, benevens aan de

Burgemeesters en Schepenen van Maastricht, Roermond, Venlo en Weert.

{no. 36).

De antwoorden van B. en Sch. benevens die van een enkele Kamer van

Koophandel zijn alle in den staat opgenomen. Wij geven in den hiervol-

genden staat (biz. Ill) alleen de gegevens betreffende de textielfabrieken.

Behalve deze had men in Limburg in dien tijd de aardewerk- en glas-

industrie, papierfabrieken, spelden-fabrieken, spijkerfabrieken, benevens

enkele andere fabrieken van geringer beteekenis. {Zie den staat op biz. 112.)

De antwoorden van Limburg geven den indruk, dat in deze provincie

meer dan in vele der overige provincies van kinderarbeid in fabrieken

sprake is. Hier wordt uitdrukkelijk bij de meeste fabrieken vermeld, dat de

kinderen van 9 tot 12 jaren oud zijn. In een fabriek waren van het 95-tal

werklieden zelfs meer dan de helft van 6— 12 jaren. Het totaal aantal

kinderen, die vrijwel alien beneden de 13 jaren waren, bedroeg in dien tijd

in de textiel-industrie 151 of 27 %, een hooger percentage dan elders

wordt aangetroffen. In de overige op den staat genoemde Limburgsche

industrieen waren 99 of 17 % kinderen werkzaam.

Wat de loonen aangaat, deze zijn bhjkbaar hooger dan in verschillende

andere provincies, de arbeidsduur is niet langer, maar 00k niet minder.

Van een korten arbeidsduur kan men hier evenmin spreken als elders

Dat onder die omstandigheden 00k in deze provincie weinig tijd voor on-

derwijs over bleef, behoeft zeker geen betoog. Een uur voor godsdienston-

derwijs kan er hier en daar echter nog wel op overschieten, doch voor

schoolonderwijs is „wegens tijdsgebrek" geen gelegenheid. De „motor" is

ook in de meeste Limburgsche fabrieken van dien tijd de mensch. De ant-
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woorden geven den indruk dat voor het drijven der werktuigen minder van

kinderen gebruik gemaakt worden dan bij v. in de Friesche textiel-fabrieken.

In Limburg worden op den staat meer fabrieken aangetroffen, gedreven

door paarden of door waterkracht, zelfs werden er eenige door stoomma-

chines gedreven. Bij een door waterkracht gedreven textielfabriek wordt

opgemerkt dat zij „uit dien hoofde de concurrentie moeilijk kan volhouden

met vele soortgelijke inrigtingen die thans met stoom werken".

De beschouwingen van den Gouverneur van Limburg (d.d. 17 Septem-

ber 1841, no. 1 1577/43, 2e afd.) geeft blijk, dat deze materie dien gouver-

neur zeer ter harte ging. {no. 41).

TEXTIEL-INDUSTRIE IN LIMBURG IN 1841.

Gemeente en soort
der fabrieken.
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OVERIGE INDUSTRIEEN IN LIMBURG IN 1841.
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Uit het tabellarisch overizcht der overige, niet tot de textielindustrie

behoorende fabrieken op pag. 1 12 blijkt, dat ook in het meereiideel dezer

fabrieken de 12-urige arbeidsdag is ingevoerd. Van het aantal kinderen

beneden een bepaalden leeftijd is weinig te zeggen, daar de opgaven der

verschillende gemeentebesturen te dien opzichte veel verschillen.

De inhoud der niet afgedrukte documenten kan zeer in het kort worden

medegedeeld.

Van den District-commissaris van Roermond kwam bericht, dat in zijn

district „geene fabrijken, zooals die bedoeld bij de voormelde depeche, aan

wezig zijn". Negatieve antwoorden kwamen eveneens in van de Ge-

meentebesturen van Weert en Heerlen.

No. 36. — 1841, juLi 19. — de gouverneur van limburg

AAN DEN COMMISSARIS VAN HET DISTRICT MAASTRICHT.

De heer minister van Binnenlandsche Zaken heeft in eene

onlangs bij mij ontvangene aanschrijving ter mijner kennis ge-

bracht, dat het Z.M.'s ernstige begeerte is, dat het daarstellen

eener rijksverordening in overweging worde genomen nopens de

wijze, waarop jonge kinderen tot fabriekmatigen arbeid of in

werkplaatsen en andere dergelijke inrigtingen worden gebezigd,

vermits het maar al te zeer is opgemerkt, dat zonder voorzienin-

gen ten deze dit zooveele zorgen verdienend gedeelte der bevol-

king, zoo voor derzelver zedehjkheid als Hgchaamsgestel, aan

eenen zeer noodlottigen invloed in de bedoelde inrigtingen bloot

staat, waardoor de welvaart en het geluk der mindere volks-

klasse veelal verloren gaat en tevens het zaad van zedehjke en

Hgchamehjke verbastering op de volgende geslachten wordt

overgebragt.

De hooge regering heeft vermeend dit zoo belangrijke onder-

werp te eerder te harte te moeten nemen, niet alleen naar aan-

leiding van hetgeen ten deze bereids zoo in Engeland als Pruissen

wettehjk is verordend, maar vooral door de overweging, dat het

zich in Nederland al meer en meer uitbreidende fabriekwezen

ook hier te lande de voorziening in het lot der daarbij werkzaam
zijnde kinderen gebiedend vordert. In verband met het voren-

staande zijn mij door het departement van Binnenlandsche Za-

ken onderscheidene hiertoe betrekkelijke inlichtingen gevraagd,

met welke verstrekking ik U.E.H.G. verzoek mij behulpzaam te

NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK VIII. 8
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zijn, met bemerking, dat daar het hier alleen de rede van zeer

uitgebreide en aanzienlijke fabrieken of werkplaatsen is, weinig

beduidende inrigtingen van dien aard, en in welke alzoo slechts

een gering personeel werkzaam is, niet in aanmerking behooren

te komen; voor welke laatsten, voor zooverre dezelve bij U.E.G.

bekend zullen zijn, men met eene opgave dier fabriek, derzelver

ligging, eigenaar en het gemiddeld getal der daarin gebezigde

werklieden zal kunnen volstaan ; zuUende het mij overigens aan-

genaam zijn, dat deze inlichtingen mij in dezelfde hierna op te

gevene volgorde worden verstrekt, en dezelven in geval zulks

op meer dan eene fabriek zouden toepasselijk zijn, staatsgewijze

worden ingerigt. De punten, nopens welke alzoo eene opgave

wordt verlangd, zijn de navolgende.

1. De benaming der fabrieken, werkwinkels, bedrijven enz.,

welke uit hoofde van derzelver omvang, getal van werklieden en

wat dies meer zij hier bepaaldelijk in aanmerking komen.

2. De plaatsen of gemeenten, waar dezelve gelegen zijn.

3. Het getal der werklieden, onderscheiden in: mannen,

vrouwen, jongens, meisjes, voorts kinderen van beiderlei ge-

slacht, met aanduiding van derzelver ouderdom en van den stand

der ouders.

4. De dagen en uren, waarop in de fabrieken gewerkt wordt en

de vrije uren van den dag, die aan de werklieden worden gegund.

5. De soort van het werk, hetwelk iedere klasse van arbeiders,

dat is: mannen, vrouwen, jongens, meiden en kinderen, te verrig-

ten heeft.

6. Getal en soort der werktuigen, welke in de fabrieken enz.

worden gebezigd.

7. Middelen, waardoor de werktuigen in beweging gebragt

worden.

8. Gemiddeld bedrag der arbeidsloonen, welke door de arbei-

ders naar derzelver ouderdom en klasse genoten worden, en

zulks per dag in centen uitgedrukt.

9. Gelegenheid, die er in de gemeente bestaat om de kinderen ter

school te zenden en aan het godsdienstig onderwijs deel te nemen.

Het zal mij overigens aangenaam zijn, wanneer door U.E.G.

ter meer volledige toelichting van het onderwerp bij het voren-

staande nog alzulke bijzonderheden worden gevoegd, als waartoe

het plaatselijk gebruik aanleiding zoude geven; zooals de bij som-
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mige fabrikanten plaats hebbende gewoonte om aan hunne

werklieden het een en ander in natura te verstrekken, en zulks

in mindering van of boven de door deze genoten wordende dag-

loonen, terwijl er eindelijk wordt verlangd, dat de bij sub no. 1

verzochte opgave opzettelijke melding worde gemaakt, of de

arbeid in de betrokkene fabriek al of niet voor een groot gedeelte

door aankomende jongens en meiden en door kinderen wordt ver-

rigt, en in hoeverre men vermeent te hebben opgemerkt, dat er

nopens de zedelijkheid van de fabriekbevolking ter plaatse een

minder gunstig oordeel zoude moeten worden geveld dan over

het gedrag en de zeden der overige mindere en werkende klasse.

Daar de verzameling der hiervoren aangehaalde bijzonder-

heden hoofdzakelijk ten grondslag der reglementaire verorde-

ningen zal strekken, met welker overweging de hooge regering

zich onledig houdt, en ik mij tevens zie uitgenodigd om nopens de

ten deze noodig geachte voorschriften mijn gevoelen te doen ken-

nen, zoo acht ik het doelmatig U.E.G. hiernevens in afschrift mede

te deelen den tot dit onderwerp betrekkelijken hoofdinhoud der

Engelsche bill van 29 Augustus 1833, alsmede van de koninklijke

Pruissische verordening van 9 Maart 1839, met verzoek om na

raadpleging dezer beide stukken mij bepaaldelijk te dienen van

advies nopens de punten, welke voegzaam daaruit zouden kunnen

worden overgenomen, of dezulke, welke naar aanleiding van onzen

iandaard, plaatselijke gewoonte enz., eene wijziging behooren te

ondergaan, of wel, door dezelfde reden, welke bepalingen te

dien aanzien alsnog nuttig en noodzakelijk worden geacht;

terwijl het mij overigens aangenaam zoude zijn, wanneer met de

inzending van het tegemoet geziene rapport, nopens welke sa-

menstelling overigens de meeste naauwkeurigheid wordt aanbe-

volen, niet lang worde vertraagd.

No. 37. — 1841, AUGUSTUS 31. — de commissaris van
HET DISTRICT MAASTRICHT AAN DEN GOUVERNEUR VAN
LIMBURG.

Ter voldoening van Uwer Exc.'s aanschrij ving d.d. 19 dezer,

2e afd., no. 2, heb ik de eer U.H.E.G. ten geleide dezer over te

leggen eenen staat der fabrieken en werkplaatsen, aanwezig in de

gemeenten van mijn district en houdende opgave der bijzonder-

heden nopens die fabrieken gevraagd,
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U. Exc. tevens berigtende, dat de door Engeland en Pruissen

vastgestelde verordeningen nopens de fabrieken, waarvan ex-

tracten aan mij met opgemelde missive zijn medegedeeld (ge-

worden), voor het grootste gedeelte door het in overweging zijnde

regelement van toepassing zouden kunnen worden gemaakt,

doch vermeen ik daarop de volgende bemerkingen te moeten

maken ; als

:

A. Op de Engelsche bill, welke overigens geheel zoude kunnen

worden opgevolgd. De tijd van 1| uur bij D tot het nemen van

het middagmaal, zoude zooals zulks meest hier gebruikehjk is,

op een uur kunnen worden bepaald, mits het echter vrijlatende

om ook daartoe 1| uur te vergunnen.

Bij E zoude kunnen worden gezegd, dat de daarbij bedoelde

kinderen tot den ouderdom van 14 jaren tot het deel nemen
aan het onderwijs zijn gehouden, terwijl hieraan wijders zoude

kunnen worden bijgevoegd de laatste zinsnede van 2 der Pruis-

sische verordening.

Het certificaat, gevorderd bij F, zoude ook dienen in te houden,

dat de kinderen de inenting der koepokken hebben ondergaan.

B. Op de Pruissische verordeningen: 2 vervalt door het be-

paalde bij E der Engelsche bill, aan welke ik in deze vermeen de

voorkeur te moeten geven; 3, zoude aUeen op de fabrieken, als

smederijen en soortgelijke, welke voor zware ambachten moeten

worden gehouden, en niet in het algemeen van toepassing be-

hooren te worden gemaakt, aangezien de werken in andere fa-

brieken merkelijk ligter zijn.

De overige bepalingen dezer verordening geven bij mij tot

geene bemerkingen aanleiding, alleen zoude daarbij nog kunnen

worden bedongen, dat de werkplaatsen zoodanig dienen te wor-

den verdeeld en ingerigt, dat de beide geslachten gedurende het

werk van elkander gescheiden zijn en alzoo geene gemeenschap

kunnen hebben.

No. 38. — 1841, AUGUSTUS 31. — de kamer van koophandel

EN fabrieken te ROERMOND AAN HET GEMEENTEBE-

STUUR VAN ROERMOND.

Behoudens eene korie inleiding luidt dit schrijven:

Voor zooverre betreft de toepassing van het voorgestelde op de

katoenfabrijken dezer stad, dienen wij UEd.A. te berigten, dat in
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de gebouwen dier fabrijken, zooals zulks in bijna alle landen ge-

bruikelijk is, weinige arbeiders gebezigd worden, dewijl de gebou-

wen slechts bijzonderlijk de verwerijen en voorbereiding der

weverij bevatten. Het weven zelve geschiedt buiten de fabrijken

en wel in de woningen der werklieden, die geheel onafhankelijk

van de fabrijk zijn, geene vaste dienstneming bij dezelve hebben

en dan hier, dan dadr werk zoeken ; het spoelen van het garen

wordt ook door zulke personen bezorgd en daaraan werken meest

de oude en ziekelijke personen, die geenen anderen arbeid meer

verrigten kunnen, en de jonge kinderen, die hunne ledige uren

nuttig en gemakkehjk daarmede doorbrengen; met het spoelwerk

kan eene persoon tot / 1 .80 in de week, en de kinderen, die niet

altijd bezig zijn, in evenredigheid verdienen.

De wevers bezigen wehswaar, naar het getal hunner weefstoe-

len, een of meer spoeljongens om den omslag te spoelen, doch deze

kunnen slechts een gedeelte van den dag daarmede bezig zijn en

verdienen daaraan 1 4 centen per dag ; de wevers klagen in het al-

gemeen, dat zij geene spoeljongens genoeg, in evenredigheid van

hun werk, kunnen hebben.

Wat betreft de verdiensten der wevers, dit hangt geheel af van

hunnen vlijt; sommigen verdienen 40, andere 60 en nog andere

tot 100 centen per dag, doch de fabrijkanten hebben zich te be-

klagen, dat er onder de jonge handwerkers zich zoo weinige tot

goede en bekwame wevers vormen en dat onwetenheid in lezen,

schrijven en rekenen dezelve slechts tot werktuigelijken arbeid

geschikt maakt. Daar nu, zooals reeds gemeld is, de kinderen niet

in de katoenfabrijken, maar buiten dezelve werken en de wevers

ook geene vaste dienstneming hebben, zoo kunnen wij over het

getal der gebezigde kinderen en over den tijd van hunnen arbeid

niets zekers zeggen, maar slechts in het algemeen opmerken, dat

hun werk, hetgeen overigens zeer gemakkelijk is, hen niet den

geheelen dag bezig houdt en dat het onderrigt nemen er zeer goed

mede kan gepaard gaan.

Hetzelfde is op te merken voor de wevers, die op het platteland

voor de fabrijken van onze stad werken.

Over de werklieden der spinnerij en papierfabrijk bezit de stede-

lijke regeering voorzeker alle noodige inlichtingen om daarover te

berigten.

Wij dienen alhier in het algemeen te doen opmerken, dat het
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eenigste en beste middel om de werklieden van al onze fabrijken

tot naarstigheid en spaarzaamheid op te wekken, in het invoeren

van eene welingerigte spaarkassa moet gezogt worden. De onder-

vinding heeft reeds in aangrenzende landen, en ook vroeger bij

ens, doen inzien, dat, zoodra een handwerker op zijne verdiensten

lets heeft kunnen besparen, hoe weinig het dan ook zijn moge, hij

daardoor tot meer spaarzaamheid wordt aangezet, zich minder

aan het gebruik van sterke dranken overgeeft en, zich als het ware

eenig vermogen toekennende, tot eene betere levenswijze, beter

gedrag en vooral tot lust voor zijn werk wordt opgewekt, dewijl

hij inziet, dat zijnen vlijt niet zonder vruchten blijft.

Een ander middel om de zedelijkheid en de ijver der werklieden

zeer te bevorderen, zoude ons dunkens bestaan in het aanleggen

van eene ziekenkassa, waarin iedere arbeider een gedeelte van

zijn daggeld, hoe weinig dan ook, zou moeten storten, om
ingeval van ziekte het noodige onderhoud en de noodige ge-

neesmiddelen te kunnen bekomen ; dit zou voor hem eene ver-

zekering daarstellen van in zijne ziekte niet verlaten enhulpeloos

te bhjven.

Het Bureau van Weldadigheid alhier komt voorzeker wel ter

hulp der ziekelijke en gebrekkige werklieden, doch dit gesticht

alleen de inboorlingen der stad kunnende behulpzaam zijn, blijft

het groot getal der vreemde arbeiders, die in onze fabrijken wer-

ken, bij gebrek aan domicilie van onderstand, daarvan uitge-

sloten.

Het is echter onmogelijk, zooals het UEd.A. voUedig bekend is,

dat deze spaar- en ziekenkassa ingevoerd worden, indien niet het

hooger bestuur en vooral de stedelijke regering daartoe den fa-

brijkanten de behulpzame hand biedt, zoowel om al de werklieden

te noodzaken van deel aan die inrigtingen te nemen als om be-

kwame en vertrouwde personen tot bestuurders dier instellingen

te verkiezen, die dan tegen eene daartoe bepaalde jaarwedde de

werkzaamheden op hun nemen.

De werklieden, eens aan zulke heilzame inrigtingen gewoon,

zullen daarvan weldra het nuttige inzien en vooral de kinderen,

welke daaraan, van hunne jeugd af, zouden moeten deelnemen,

zullen in het vervolg van tijd tot eene betere en zedelijkere

levenswijze overgaan.
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No. 39. — 1841, SEPTEMBERS. — BURGEMEESTER EN SCHEPE-

NEN VAN MAASTRICHT AAN DEN GOUVERNEUR VAN LIMBURG.

De nalatigheid der fabriekanten alhier ter stede, van wie wij de

benoodigde opgaven ter beantwoording van Uwer Exc.'s missive

van 19 Juli j.l. (2e afd., no. 2) verlangd hadden, heeft aanleiding

gegeven tot liet verlaten van dit, ons berigt.

Wij geven ons de eer hierbij over te leggen de tabellarische

opgaven van de volgende fabrieken, te weten:

a. Van het Roomsch-Katholieke armenhuis, betrekkelijk den

spin- en weefwinkel, van dit gesticht afhangende.

h. Van den heer Petrus Regout betrekkelijk zijne kristal- en

glasblazerijen en slijperijen en van zijne aardewerks- en menie-

fabrieken.

c. Van den heeren P. en T. Regout & J. G. Lambriex betrekke-

lijke hunne spijkerfabriek.

d. Van den heer Gust. Lenssen betrekkelijk zijne fabrieken van

speelkaarten, schrijfpennen, lak, ouwels en deszelfs magazijn van

stalen pennen, gekleurde papieren, potloden, prenten etc.

e. Van den heer P. Lebens betrekkelijk zijn speldenfabriek.

/. Van den heeren Lhoest en Rutten betrekkehjk hunne fabriek

van behangselpapieren.

g. En van den heer C. C. J. Delnoz betrekkehjk zijne spinnerij,

weverij en verwerij.

Van den lakenfabriekant Hanckar hebben wij de gevraagde

inlichtingen niet kunnen bekomen uit hoofde zijne fabriek nog

niet geheel ingerigt is.

Deze opgaven zullen waarschijnlijk niet bevonden worden al

het wenschelijke te bevatten, dan wij verzoeken Uwe Exc. in

overweging te willen nemen, dat het grootste gedeelte der bedoel-

de fabrieken pas in hare geboorte is, zoodat derzelver inwendige

inrigting nog niet de vastheid van beginselen hebben bekomen,

die bij lang bestaan hebbende fabrieken ontmoet wordt, terwijl wij

ons overigens niet in staat bevinden om vooralsnog meerdere in-

lichtingen te bezorgen dan diegene, welke de fabriekanten ons wel

hebben willen verschaffen.

Wat nu betreft de in Engeland en in Pruissen bestaande ver-

ordeningen, die Uwe Exc. ons wel heeft gelieven mede te deelen,

zoo is het ontegensprekelijk, dat dezelve veel goeds in zich bevat-
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ten, en voor de menschheid zoowel als in het belang der maat-

schappij zoude het wenschelijk wezen, dat alien of vele derzelve,

vooral die betrekkelijk den ouderdom, in ons rijk konden worden

ingevoerd, terwijl wij evenwel niet durven ontkennen, dat deze

invoering, vooral ten aanzien van het rekwesiet, betrekkelijk het

onderwijs en de hoeveelheid der werkuren in den beginne nog al

met ernstige zwarigheden zoude kunnen te kampen hebben.

No. 40.— 1841, SEPTEMBER 11. — BURGEMEESTER EN WETHOU-
DERS VAN ROERMOND AAN DEN GOUVERNEUR VAN LIMBURG.

Zooals wij de eer hebben gehad U.H.E.G. bij missive van den

30en van voorgaande maand te kennen te geven, hadden wij het

nuttig geoordeeld de Kamer van Koophandel en Fabrieken te

dezer stede te hooren over het onderwerp, vervat in hoogstderzel-

ver aanschrijving van den 19en Juli 1.1., 2e afd., no. 2.

Bij het antwoord, {no. 38), welk ons is toegekomen, wordt

in meerdere andere beschouwingen getreden ; wij hebben het niet

ondienstig geacht hetzelve daarbij gevoegd vertoog van een der

fabrikanten U.H.E.G. mede te deelen.

In dit antwoord wordt nopens de alhier bestaande fabrieken

alleen over die van katoene stoffen gehandeld. Dezelve zijn ten

getale van vier en de eigenaars daarvan zijn de heeren P. Claas,

Matthei en Jacobs, J. A. Engels en H. Liingen. Deze verledigen na-

genoeg, zoo oud als jong, 400 arbeiders, zoo binnen de stad als in

de naburige dorpen, in welke het weven van katoene stoffen sedert

eenige tijd is doorgedrongen. Hetzelve belooft zich mettertijd

meer en meer ten platten landen te zullen verspreiden, doordien

de landman daarbij gelegenheid vind van, meer bijzonder in jaar-

getijden, dat de akkerbouw niet alle zijn oogenblikken vordert,

de ledige uren op eene voordeelige wijze te kunnen benutten.

Bij zooverre deze tak van nijverheid zich alhier zal kunnen

staande houden, is deze vooruitzigt bevestigd door hetgeene ten

dien aanzien in de aangrenzende Pruissische landstreken plaats

heeft.

Zooals door de voorschreven Kamer wordt gezegd, bepalen zich

de werkzaamheden binnen de naburige fabrieken tot de weverij

;

terwijl het spoelen en weven buiten dezelve door afzonderlijke ge-

zinnen of enkele personen wordt verrigt. Het geheel der werklie-
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den in de fabrieken zelven kan mitsdien als nietig beschouwd

worden.

In gezegde fabrieken worden ook van tijd tot tijd wollen stoffen

vervaardigd, maar ten dien aanzien verkeeren zij in hetzelfde ge-

val als voormeld, zoodat dezelve noch onder het eene noch onder

het andere opzigt van dien omvang zijn om onder de etablisse-

menten, bij U.H.E.G. voorschreven missive bedoeld, te kunnen

worden gerangschikt.

Buitendien is te dezer stede een fabriek van zijde stoffen aan-

wezig van voornoemde heer Engels, bij welke thans maar een zeer

gering getal handen werkzaam is.

Andere inrigtingen van dien aard of groote werkwinkels en be-

drijven doen zich hier niet voor, zoo niet eene papierfabriek en

eene wolspinnerij . De eerste geniet van eenige opgang sedert de

afscheiding van Belgie, uit hoofde dezelve in Nederland beter de

mededinging kan volhouden en aldaar aanzienlijker vertier vind ; de

andere daarentegen is en blijft sedert jaren in kwijnende toestand.

Beide deze fabrieken zijn ook niet van die uitgebreidheid en

meer bijzonder met betrekking tot het aantal gebezigde kinderen,

welke het hooge bestuur bij den voorgenomen maatregel schijnt

op het oog te hebben.

Daar echter alle de arbeiders, die daar toebehooren, in dezelve

werkzaam zijn, zoo hebben wij het ter meerdere duidelijkheid niet

ondienstig geacht de inlichtingen nopens dezelve, volgens de op-

gaven, bij U.H.E.G. voormelde missive gevorderd, in eenen afzon-

derlijken staat over te nemen, welken wij ons de eer geven hier-

nevens in te zenden.

Wij moeten verder U.H.E.G. te kennen geven, dat de fabrieks-

arbeiders doorgaans in muntspecien uitbetaald worden ; weliswaar

is te dezer stede hier en daar de gewoonte ingevoerd tot nadere

afrekening der arbeidslonen eenig crediet in goederen te openen,

zulks is echter maar facultatif en wij hebben niet vernomen, dat

tot hieraan daardoor gelegenheid tot eenig wezenHjk misbruik

zoude zijn gegeven.

Over het algemeen, alle degeene, die zich op fabriekmatigen

arbeid toeleggen, maken deel van den laagsten stand. Wij hebben

niet opgemerkt, dat de zedelijkheid bij dezelven dieper zoude zijn

gezonken dan bij het overig gedeelte dezer volksklasse, en wan-

neer ook al over hun gedrag en zeden weinig minder gunstig ge-
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tnigenis moest worden afgelegd, zoude zulks, ons bedunkens, die-

nen te worden toegekend aan de omstandigheid, dat voor een

groot gedeelte de katoenfabrieken door vreemdelingen worden

gaande gehouden, die, uit eenen grooteren werkkring komende en

meermaals hunne geboortegrond om min loffelijke redenen ver-

latende, zich uit de Rijnprovincien alhier hebben nedergelaten.

No. 41, — 1841, SEPTEMBER 17. — DE GOUVERNEUR VAN
LIMBURG AAN DEN MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN.

Daar het onderwerp, hetwelk bij Uwer Exc.'s algemeene aan-

schrijving van 6 Juli no. 168, 6e afd., wordt behandeld, zich door

deszelfs hoog belang aan mijne bijzondere aandacht aanbeval,

werd hetzelve, met meer dan gewone zorg door mij overwogen,

dan ook door mij aan de ambtenaren en plaatselijke besturen aan-

bevolen, welken ik het noodzakelijk achtte deswege te raadplegen.

Het daarstellen toch eener verordening, waardoor de zedeUjke

verbastering van het aankomend geslacht, hetwelk tot fabriek-

matigen arbeid of in werkplaatsen wordt gebezigd, zooveel moge-

Hjk kan worden voorgekomen, of welke de zorg voor de gezond-

heid der daarin werkzame jonge kinderen ten doel heeft, verdien-

de die belangstelling in de hoogste mate.

Ik heb alzoo de eer ter voldoening aan Uwer Exc.'s voormelde

aanschrijving hierneven eene tabel ^) over te leggen, waarop alle

de in dit hertogdom thans in gang zijnde en eenigszins belangrijke

fabrieken zijn gebragt; zij bevat alle de bijzonderheden, welke

Uwe Exc. ter toelichting van het te behandelen verlangde ver-

strekt te zien, of welke ik tot deszelfs meer voUedige opheldering

dienstig achte. Mitsdien de vrijheid nemende mij kortheidshalve

aan den inhoud van deze statistieke tabel te gedragen, zal ik mij

mogen bepalen met Uwe Exc. op te merken:

le. dat, streng genomen, de fabrieken van den heer Regout te

Maastricht de eenige zijn in dit gewest van zoodanig belang en

uitgestrektheid, welke ten deze in aanmerking zouden behooren

te komen, doch dat ik de overige daarop voorkomende inrigtin-

gen, ofschoon veel minder beduidend, vermeende niet te mogen

weglaten, vermits zonder dit aan Uwe Exc. het vereischte overzigt

*) Zie de tabellen op biz. Ill en 112.
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van deze categoric van fabrieken niet wel konde worden verstrekt

;

2e. dat indien hier en daar de ten deze verstrekte opgaven lets

voUediger had kunnen zijn, zulks daaraan moet worden geweten,

dat onderscheidene der in Limburg aanwezige fabrieken nog eerst

in derzelver geboorte zijn, en alzoo nog niet op dien vasten voet

ingerigt, dat de nopens dezelve veriangde bijzonderheden met

genoegzame juistheid hebben kunnen worden medegedeeld;

3e. als eene derde algemeene aanmerking vermeen ik de ver-

zekering te mogen geven, dat nopens de zedelijkheid der fabriek-

bevolking bij mij geene nadeelige berigten zijn ingekomen, zoodat

dezelve over het geheel genomen zich in geen ongunstiger dag-

licht dan de overige werkende volksklasse voordoet;

Wat nu de door Uwe Exc. aan mij medegedeelde verorde-

ningen betreft, welke opzigtens dit onderwerp door de Engelsche

en Pruissische gouvernementen in de jaren 1833 en 1839 werden

genomen, dat zich in dezelven meer dan een punt opdoet, hetwelk

ook in dit rijk doeltreffend zal kunnen worden toegepast ; anderen

daarentegen zullen slechts onder die wijzigingen kunnen worden

overgenomen, welke ten gevolge onzer nationale staatsregeling,

de gewoonte en gebruiken des lands of de openbare meening zou-

den worden aangeraden.

In de veronderstelling alzoo, dat Uwe Exc.'s bedoeling is ge-

weest van mijne denkbeelden nopens de hoofdbepalingen kennis

te dragen, welke in eene dergelijke verordering voor Nederland

met nut zouden kunnen worden opgenomen, heb ik de eer te be-

rigten, dat, behoudens beter oordeel, dezelve uit de navolgende

punten zouden kunnen bestaan:

le. geene kinderen beneden de 9 jaren in eene fabriek of werk-

plaats toe te laten;

2e. vpor kinderen van 9 tot 12 jaren naar aanleiding der ten deze

ontvangene inlichtingen de soort van ligtere werkzaamheden te be-

palen, waartoe dezelve uitsluitend zullen mogen worden gebezigd

;

3e. daar waar er gelegenheid voor openbaar lager onderwijs be-

staat, aan de fabriekanten de verpligting op te leggen om de

bovenvermelde kinderen gelegenheid te geven daarvan ten minste

2 uren per dag gebruik te kunnen maken;

4e. acht uren per dag zoude als het maximum moeten worden

bepaald, gedurende welke deze kinderen tot fabriekmatigen ar-

beid zouden mogen worden gebezigd;
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5e. jonge lieden van 12 tot 18 jaren zouden evenals voor de

kinderen zoo na mogelijk de verschillende werkzaamheden, be-

rekend naar derzelver krachten en leeftijd, bij de eventuele ver-

ordening behooren te worden aangewezen;

6e. de jongens en meisjes van den voormelden leeftijd behooren

niet meer dan 12 uren per dag werkzaam te worden gehouden;

7e. de rusttijd voor het middagmaal zoude op een uur kunnen

worden bepaald;

8e. behalve de gelegenheid, welke er zich overal des Zondags

voor godsdienstig onderwijs opdoet, moet daar, waar het gewoon-

te is ook in de week van dit onderwijs gebruik te maken, de kin-

deren en jongeUeden vrijheid worden gegeven daarvan gebruik te

maken

;

9e. wanneer het personeel eener groote fabriek of werkwinkel

bijv. meer dan 50 werkHeden bedraagt, zullen de jonge Ueden der

beide geslachten, boven de 14 jaren oud, ieder afzonderhjk werk-

zaam moeten worden gesteld

;

lOe. de fabriekanten zullen gehouden zijn geene kinderen be-

neden de ouderdom van 12 jaren in derzelver etablissementen toe

te laten dan voorzien van een getuigschrift van een geneesheer,

constateerende dat dezelven zijn ingeent en door hun lichaamsge-

stel tot den arbeid zijn geschikt;

lie. er zal in iedere fabriek eene lijst of lijsten ten alien tijde

voorhanden moeten zijn ter opgave der namen en voornamen der

kinderen en jonge lieden beneden den ouderdom van 18 jaren, met

aanduiding van den leeftijd van ieder en der werkzaamheden,

waartoe derzelven worden gebezigd, alsmede of door dezelven

al dan niet lager onderwijs wordt genoten;

1 2e. de plaatselijke besturen zoude het maken van de opvolging

der te nemen bepalingen moeten worden aanbevolen, welke door

twee of vier lokale inspectien onder raadpleging der opgemelde

lijsten, te houden op onbepaalde tijdstippen, zich zouden moeten

verzekeren, dat de ten deze gegeven voorschriften stiptelijk wor-

den nageleefd;

13e. aan de provinciale besturen zoude telkens de uitslag dezer

inspectien behooren te worden medegedeeld

;

14e. de boeten, welke ter verzekering van de opvolging der

onderwerpelijke bepalingen op de overtreders zullen worden toe-

gepast, zouden nogal beduidend behooren te zijn en voor opklim-
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mende verhooging vatbaar, telkens wanneer een overtreder op-

nieuw in gebreke mogt worden bevonden.

Deze zijn de voornaamste hoofdpunten, door welker toepassing

mijns inziens het beoogde doel zoude kunnen worden bereikt,

vermenende ik hiermede, voor zooveel mij zulks doenlijk was, aan

Uwer Exc.'s voormelde aanschrijving van 6 Juli 1.1., 6e afd., no.

168, te hebben voldaan.

NOORD-BRABANT.

In het antwoord van den Gouverneur dezer provincie op de M. E. 1841

schrijft deze — de brief volgt hierachter onder no. 49 — dat de antwoor-

den der Gemeentebesturen zoodanig waren ingerigt, dat daarnaar moeilijk

een tabellarisch overzicht kon worden gemaakt. Met behulp van de ons

ten dienste staande antwoorden der gemeentebesturen en districtscom-

missarissen kon evenwel toch een staat, overeenkomstig aan die van de

andere provincien worden samengesteld. Deze staat geeft tot het maken

van enkele opmerkingen aanleiding. De opgaven der gemeentebesturen

TEXTIEL-INDUSTRIE IN NOORD-BRABANT IN 1841.

Gemeente en soort

der fabrieken.

Aantal arbeiders.

b£

Dag-
loon

Begin,
resp. einde

der
arbeids-

uren.

Schafttijd.

Arbeids-
duur per

dag.

Asten
1 katoenspinnerij

met 2 Eng. miouls
(mules) en 6 Duit-
sche spinmach.
met de daartoe be-

noodigde kaard- en
voorspinmach.
Paarden.

10

van

10

10-15 j.

12

40

75

40

20

van 6— 8 van 12—1

welgelegenheid
schoolgaan,
geen gebruik
gemaakt.

13 uren

Breda
2 tapijtfabrijken

33 getouwen

37
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Gemeente en soort

der fabrieken.

Aantal arbeiders. Dag-
loon

Begin,
resp. einde

der
arbeids-

Schafttijd.

Arbeids-
duur per

dag.

Helniond
1 fabr. V. linnen-,

wollen- en katoe-
nen stoffen

235 van
Il-
ls j.

90
50

375

gem.
40

40

vermoede-
lijk van

5.30-8

van 12—1
.. 4-5

12J uur

Sleenberoen
1 calicotafbrijk

32 getouwen
20? van

12-
15 j.

12

32

50 k 30

8 a 25

van 5 — 7 van 8 — 9

„ 12-1
.. 4-5

1 1 uren

Tilburg
1 wollenstoffen-

briek, 2 stoom-
werktuigen

143
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maken het niet wel mogelijk een gemiddelde voor het aantal kinderen

te bepalen. Immers het eene gemeentebestuur plaatst in de „kinderru-

briek" het aantal jongens en meisjes beneden de 1 1 jaren, het andere dat

van 11— 15 of 11— 18 in de rubriek jongens of meisjes.

Opvallend is de lange werk- en de korte schafttijd, vooral in de Tilburg-

sche fabrieken.

Naast deze uit de berichten der gemeentebesturen overgenomen sta-

tistische gegevens zijn vele hunner beschouwingen van belang. In de eerste

plaats worden hieronder die van Eindhoven vermeld {no. 42). Dan volgt

eene beschouwing van den districtscommissaris van Helmond {no. 44),

De beide missives geven reeds eenigszins eene verklaring van het feit,

waarom de Gouverneur van Noord-Brabant in 1841 in mindere mate een

voorstander van het treffen eener regeling ten bate der fabriekskinderen

was dan vele van zijn coUega's. Maar ook in andere opzichten zijn deze

missives van belang. In beide brieven wordt aUeen over de textielindustrie

gesproken. Blijkens het op biz. 128 afgedrukte staatje was dit ook de

eenige industrie (ook in Noord-Brabant), welke voor het verschaffen van

cijfer- e.a. materiaal in aanmerking kwam.

De overige fabrieken waren alle in den Bosch gelegen.

De wijze waarop de gemeentebesturen de van hen verlangde gegevens

den Minister verstrekten, maakt het onmogelijk deze gegevens op te tellen,

ten einde uit de aldus verkregen totalen het percentsgewijze aantal fabrieks-

kinderen beneden een bepaalden leeftijd vast te stellen. Maar de beschou-

wing der cijfers van elke fabriek afzonderlijk geeft toch wel den indruk, dat

dit aantal zeker niet grooter, eerder geringer dan in andere provincies is

geweest.

De afgedrukte brieven van het gemeentebestuur van Eindhoven en die

van den districtscommissaris van Helmond {no. 46) toonen dit ook aan.

Bovendien geven zij den indruk dat in deze provincie meer dan in de hier-

voor behandelde erop gelet werd, dat kinderen onderwijs ontvingen. Dit

blijkt eveneens uit de op de gestelde vragen gegeven antwoorden van ande-

re gemeentebesturen, o.a. van dat van Tilburg {no. 4y).

De in extenso overgenomen brieven bevatten belangrijke mededeelingen,

over de loonen in de textielindustrie. Deze mededeelingen kunnen nog

worden aangevuld met datgene wat omtrent de calicotfabriek te Steen-

bergen, waarin 12 jongens van 12 tot 15 jaar oud werkzaam waren, werd

geschreven: „De beste wever in de fabrijk kan per dag 18 Nederlandsche

ellen fijne calicots weven en verdient alsdan 50 centen per dag en kan ook
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DIVERSE INDUSTRIEEN IN NOORD-BRABANT IN 1841.

Gemeente en soort

der fabrieken.
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Een indruk van de uitgebreidheid der huisindustrie geven de cijfers,

welke de burgemeester van Helmond (d.d. 27 Augustus 1841) aan den Dis-

trictscommissaris van Helmond opgeeft.

No. 42. — 1841, jULi 30. — burgemeester en wethouders
VAN EINDHOVEN AAN DEN GOUVERNEUR VAN NOORD-

BRABANT.

Bij de hierneven gemelde missive zijn wij uitgenoodigd gewor-

den om aan Uwe Exc. eenige inlichtingen mede te deelen omtrent

zoodanige punten als voornamelijk dienen gekend te worden tot

een algemeen overzigt van de werkzaamheden in de verschillende

hier gevestigde fabrieken en werkplaatsen van eenigen omvang,

waaraan wij de eer te hebben bij deze te voldoen naar de volgorde

der punten, door Uwe Exc. daartoe opgegeven.

1. De fabrieken en trafijken, welke uit hoofde van derzelver

omvang en getal van werklieden te dezer stede bepaaldelijk inaan-

merking kunnen komen, zijn de catoen- en wolspinnerijen, weve-

rijen, verwerijen, hoedenfabrieken en tabaks- en snuiffabrieken.

2. De linnen-, catoen- en streepweverijen, uitsluitend bij de

werklieden aan hunne huizen uitgeoefend wordende, zijn dus niet

binnen deze stad, maar op de omliggende dorpen op een a twee

uren afstands van dezelve gevestigd, weshalve wij vermenen een

omstandig verslag der werklieden, welke zich daaraan onledig

houden, te kunnen vermijden, en het voldoende achten daarvan

op te geven dat derzelver getal op 800 kan worden begroot, waar-

onder ^/g jongelingen beneden de 18 jaren; terwijl men voor het

spoelen der garens ten dienste der wevers, hetwelk mede aan der-

zelver huizen geschied, een gelijk getal jongelingen van tusschen

de 8 en 12 jaren ouderdom zal kunnen rekenen.

Wijders vermeenen wij na naauwkeurig onderzoek te kunnen

opgeven, dat in de sub no. 1 aangeduide fabrieken werkzaam zijn:

325 mannen boven de 20 tot 60 jaren, 1 10 meisjes boven de 18

jaren, 108 jongens boven de 12 jaren, 70 meisjes boven de 12 jaren.

Alle deze jongens en meisjes zijn voor het grootste gedeelte kin-

deren van fabrieksarbeiders en huiswerklieden, en behooren alzoo

tot den geringen stand.

3. Uitgezonderd de Zon- en feestdagen wordt hier in de fabrie-

ken de geheele week door dagelijks gewerkt, te weten in den zomer

NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK VIII. 9
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van 's morgens half zes tot 's avonds 8 ure, en in den winter van

des morgens half acht tot 's avonds 8 ure. De vrije tusschenuren

zijn 's morgens van 8 tot half negen, 's middags van 12 tot half

twee, en 's namiddags van 4 tot half vijf ure.

Op deze vrije uren moeten al de werklieden zonder onderscheid

zich uit de fabriek verwijderen en op de open lucht begeven, wor-

dende middelerwijl door het openzetten van ramen de werkplaat-

sen eene versche lucht gegeven en verfrist.

4. De mannen worden uitsluitend gebruikt tot den eigenlijken

zwaren arbeid, als:

tot wasschen, verwen en spoelen van wol en garen, schrobbelen

en kaarden van wol en katoen, spinnen van wol en katoen op

groote handmolens, scheren van kettingen, verven van lakens,

vollen, ruwen der goederen en drogen, scheren der lakens en het

besturen der machinen, haarsnijden en haarslaan in de hoedenfa-

brieken, walken en hoeden bereiden, verwen en spoelen, tabak

kerven en drogen, snuif malen, wegen, pakken enz.

De meisjes boven de 18 jaren:

tot het pluizen van katoen en wol, tot het noppen en merken

van lakens, strepen enz., tot het pluizen van lakens, tot het kap-

pen en monteren van hoeden, tot het plakken van papieren zak-

ken voor tabak en snuif.

De jongens boven de 12 jaren:

tot het aanleggen van ploquetten in de wolspinnerijen, tot het

haspelen van garens, tot het spoelen van inslag, tot het zuiveren

van ruwkaarden, tot het in- en uitbinden van garens voor de

weverijen, tot het vasthechten der lijsten aan de scheermachines,

tot het appreteren van hoeden, tot het sorteren en wegen van

tabak, tot het loopend werk van allerlei aard.

De meisjes boven de twaalf jaren:

tot de zoogenaamde etirages in de katoenspinnerijen, tot het

spoelen van garen voor de kettingen, en tot leermeisjes voor het

noppen en pluizen van lakens.

5. De voorname werktuigen, waarvan het aantal moeilijk kan

worden opgegeven zijn schrobbel- en kaardenmolens, etirages,

grof en fijn spinmolens, haspels, spoelen, scheerramen, weefgetou- |

wen, volmolens, ruw- en scheermachines, borstel- en appretur-

machines, persen, verwkuipen en -ketels, walkbanken en appretur-

f
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banken in de hoedenfabrieken, en tabakskerfbanken en snuif-

molens in de tabaksfabrieken.

6. Voormelde werktuigen worden meerendeels in beweging ge-

bragt door water of stoom, met uitzondering echter van weefge-

touwen, tabakskerfbanken en snuifmolens, die door de hand ge-

dreven worden.

7. De gemiddelde arbeidsloonen zijn, per voile dag gerekend, en

dus per dag van 1 2 uren

:

voor de mannen 70 cents,

voor de groote meiden 40 cents,

voor de jongens boven 12 jaren 25 cents,

voor de meisjes boven 12 jaren 20 cents.

Hierbij dient opgemerkt te worden, dat de zoogenaamde arbei-

ders, die per uur werken, slechts 5 cents per uur te goed maken,

doch dat de lakenwevers, spinners, hoedenmakers en tabaksnij-

ders, die alien per stuk of bij gewigt werken, meerder verdienen,

waardoor het gemiddeld dagloon op 70 cents wordt begroot.

8. De werktijd, zooals hierboven sub 3 is opgegeven, van 's

morgens tot 's avonds, met slechts eenige rusturen bepaald zijnde,

zoo bestaat er alhier voor de fabriekswerkers geene gelegenheid

voor het school- en godsdienstig onderwijs buiten den Zondag.

Wij vermenen echter ter deze zaken betrekkelijk hier te moeten

bijvoegen, dat in de meeste fabrieken dezer stad de vaste bepaling

bestaat om geene kinderen in dezelve op te nemen of aan het werk

te stellen, alvorens zij in hunnen godsdienst aangenomen zijn of

hunne eerste heUige communie hebben gedaan ; dat hen de daarop-

volgende eerste twee jaren gedurende de vastentijd wordt ver-

gund om dagelijks een uur te catechesatie bij te wonen.

Deze prijzenswaardige aangenomen regel strekt dan ook naar

onze wijze van oordeelen tot genoegzame zekerheid:

le. dat de kinderen, die in hunnen godsdienst worden aange-

nomen, gewoonlijk 12 jaren oud zijn, zij op dien ouderdom reeds

tijd genoeg hebben gehad om ter school te gaan, en zich volgens

hunnen stand, indien zij althans eenigszins tot leeren genegen zijn

geweest, genoegzaam in het lezen en schrijven te bekwamen;

2e. dat zij als lidmaten der kerk aangenomen zijnde, van hunne

geestelijke herders het bewijs hebben ontvangen, dat zij voldoen-

de godsdienstige onderrigting hebben genoten;

3e. dat zij op dien leeftijd kunnen worden geacht meer dan
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voldoende krachten te bezitten om de zachte werkzaamheden te

verrichten, waartoe zij volgens opgaaf sub no. 4 bestemd zijn, uit

hoofde die werkzaamheden, zooals algemeen bekend is, geene

krachtinspanningen, maar slechts zachte en vlugge bewegingen

vereischen.

Het is overigens niet te ontkennen, dat zoowel hier te lande als

elders het schoolonderwijs door de arbeidende klasse maar al te

zeer wordt verwaarloosd, doch naar ons oordeel is dat kwaad niet

uit te roeien door bepahngen, zooals in de Engelsche bill van den

29en Augustus 1 833 sub litt E en de Pruissische verordening van

9 Mei 1839 § 2 zijn voorgeschreven.

De arbeidende klasse ontbreekt, althans in deze streken, de ge-

legenheid niet om ter school te gaan en zich in hunne jeugd eenigs-

zins te bekwamen, doch de aangeboren afkeer, welke veel kinde-

ren hebben om ter school te gaan, wordt door de zorgeloosheid van

veel ouders gevoed, en de ondervinding leert ons dagelijks, dat

soortgelijke kinderen, die in hunne jeugd het schoolonderwijs heb-

ben verwaarloosd en later in de fabrieken of werkplaatsen niet

worden opgenomen, hunnen verderen leeftijd evenmin besteden

in ter school gaan, maar in lediggang en het doen van baldadig-

heid op straat, het sprokkelen van hout of in het onder verschil-

lende voorwendsels inzamelen van aalmoezen, en alzoo in de

eerste beginselen van ondeugd, en waarop niet zeldzaam stelen,

bedelen en zedebederf van allerlei aart volgt.

Wij vermeenen uit dien hoofde hunne gestadige bezigheid onder

een goed opzigt in de fabrieken als een wezenlijke zegen voor hun

zelve en als weldadig voor de maatschappij te mogen aanmerken

;

terwijl naar ons oordeel de voorschriften van Engeland en Pruis-

sen betrekkelijk het tusschentijds voor eenige uren ter school gaan

aan soortgelijke jonge kinderen hier veeleer aanleiding zouden

geven tot tusschentijdsche uitspattingen dan om zich verder te

bekwamen, aangezien het grootste gedeelte deze ledige uren, als

wanneer zij buiten toezigt zouden zijn, veeleer in losbandigheid

dan in het schoolgaan zouden doorbrengen.

Het bezigen van al te jonge lieden in de fabrieken, dit, wij erken-

nen het, heeft met opzigt zoowel tot hunne zedige als godsdien-

stige opvoeding eene nadeelige strekking, doch daartegen achten

wij het gebruik maken van kinderen van 12 jaar en daaiboven

zeer heilzaam en nuttig. zoowel voor den fabriekant als voor de
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kinderen en hunne ouders zelve. De fabriekant bezigt bij voorkeur

soortgelijke kinderen:

le. om het mindere dagloon;

2e. om meerdere vaardigheid en handigheid in het aanleeren

en verrigten der zachte, doch gezwinde werkzaamheden

;

3e. omdat zij de eerste kwekelingen zijn, waaruit later bij gere-

gelde opklimming de beste werklieden gevormd worden.

De ouders van hunne zijde hebben daarbij het voorregt, dat

hunne kinderen, der straat en ledigheid onttrokken, onder behoor-

lijk opzigt tot den arbeid worden aangebragt, en dat zij hun, door

het aanbrengen van hun dagloon, niet zeldzaam zoo krachtig in

hunnen behoeftigen toestand ondersteunen, dat de ouders daar-

voor van de armenklassen afgehouden worden.

Ten slotte blijft ons nog over te behandelen het punt betrekke-

lijk het verstrekken in natura van fabriekanten aan hunne werk-

lieden in mindering hunner dagloonen. Voor zooveel ons bekend

is, bestaat dit dikwerf zoo laakbare als onregtvaardige misbruik

in deze stad niet, doch daar wij onderrigt zijn, dat hetzelve in

andere fabriekplaatsen des rijks, en zelfs in deze provincie, plaats

heeft, zoo zouden wij eenen afdoenden maatregel, ter uitroeying

van dit misbruik, voor zooveel dit gedwongen geschied, en waar-

door de arme werkman zijn zuur verdiend loon vaak op eene

trouwelooze wijze wordt versnipperd, als zeer heilzaam achten,

zoowel ter handhaving van strikte regtvaardigheid jegens de

werklieden, als in het belang van de meer delicate fabrikanten, die

zich op zulke wijze niet verrijken en daardoor soms buiten de

mogelijkheid worden gesteld om met anderen te kunnen con-

cureren.

Wij vertrouwen door de hier te neder gestelde inlichtingen, zoo-

veel ons doenlijk is, aan het verlangen van Uwe Exc. te hebben

voldaan.

No. 43. — 1841, AUGUSTUS 25. — burgemeester en wet-

HOUDERS VAN BREDA AAN DEN GOUVERNEUR VAN NOORD-

BRABANT.

Ten einde met genoegzame kennis van zaken te kunnen voldoen

aan Uwer Exc. hiernevens aangehaalde missive, hebben wij de

daarin vervatte vraagpunten aan de heeren Biesheuvel, van Hou-
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weninge & Comp., en G. van Alphen, fabriekanten in tapijten,

alhier ter stede (de eenige, wier fabrieken daartoe alhier in de ter-

men vielen), medegedeeld, gelijk mede hun met het juiste doel dier

vragen bekend gemaakt en hebben eerstgemelde daarop best ge-

acht de beantwoording te doen bij vorm van staat of tabelle,

welke door ons werd bevonden genoegzaam doelmatig te zijn in-

gerigt om die voor den heer van Alphen mede tot leidraad te doen

verstrekken, en door de behoorlijke invulling van welke wij gelijke

tabeUe voor de beide fabrieken vereenigd hebben opgemaakt, die

wij de eer hebben hierbij in te zenden en welke een volkomen over-

zigt in overeenstemming dier vragen zal aanbieden, doch waaruit

Uwe Exc. tevens zal blijken, dat de doelmatige verordeningen,

welker daarstelling het gouvemement, tot voorkoming van den

schadelijken invloed op de zedelijkheid der mindere klasse, op het

oog heeft, alhier door het behoud voor de kinderen, der gelegen-

heid om het onderwijs en de godsdienst, alsmede in het lezen en

STAAT, BETREFFENDE DE

B e n a m i g
der

fabrieken.

Getal der werklieden
in de fabrieksgebouwen

werkzaam.
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schrijven bij te woonen, reeds vanzelve door het prijzenswaardig

doel dier fabriekanten, en wel zonder korting van loon, zijn in

praktijk gebragt, immers voor zooverre de kinderen in de fabriek

zelve werkzaam zijn, alzoo dit met het meerder tal der spinners

aan huis plaats heeft, en waarvan bij de fabriekanten niet altijd

het juist getal der mede-arbeidende bekend is, alzoo zich zulks

naar de gelegenheid voor sommige leden des huisgezins tot ande-

ren arbeid regelt ; terwijl ook voor deze fabrieken spinners enz. te

Tilburg werkzaam zijn, op welke evengemelde aanmerking mede
toepasselijk is.

No. 44. — 1841, AUGUSTUS 27. — de burgemeester van
HELMOND AAN DEN DISTRICTSCOMMISSARIS TE HELMOND.

Ter voldoening aan U E.G. verzoek bij missive van den 2en

dezer maand, no. 3, hebben wij de eer U.E.G. de navolgende op-

FABRIEKEN TE BREDA.

Getal der spinders en twijnders,
aan hunne eigen huizen werkende

van het mannelijk
geslacht.

voor het
twijnen

voor het
spinnen

van het vrouwelijk
geslacht.

voor het
twijnen

voor het
spinnen

Gemiddeld bedrag der verdiensten,
naar den arbeid per dag berekend.

van het mannelijk
geslacht.

voor het
twijnen

voor het
spinnen

van het vrouwelijk
geslacht.

voor het
twijnen

voor het
spinnen

Aanmerkingen.

51

32

57

29

26

12

147

115
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gaven, zooals wij die van onderscheidene fabrikanten dezer ge-

meente hebben ontvangen, te doen toekomen.

Albertus Bots.

1. Fabrikant in linne, woUe en katoene stoffen.

2. 525 wevers en spoelders en 8 mannelijke werklieden in de

fabriek van 32 tot 60 jaren oud.

3. Alle de dagen, uitgenomen Zon- en feestdagen, 12| uur per

dag; vrije uren van 12 tot \\ ure middags.

4. 4 scheerramen en 1 glansmachine.

5. Door handenarbeid.

6. In de fabriek werkende gemiddeld 85 cents per dag, de

wevers 65 en spoelders 30 cents.

Antoni Bots.

1. Idem.

2. In en voor de fabriek werkende personen met de wevers 347

;

voor het spoelen oude mannen, vrouwen en kinderen 96.

3. Als boven.

4. Idem.

5. Idem.

6. Werklieden in de fabriek en wevers van 40 tot 100 cents,

spoelders 25 cents.

Diddens {Renier).

1. Blaauw-katoendrukkerij en verwerij.

2. 5 mannelijke werklieden, door elkander 30 jaren oud.

3. Alle dagen, uitgenomen als boven.

4. 1 50 houtdrukplaten en tafels.

5. Als boven.

6. 60 cents per dag.

Diddens {De wed. Jacobus).

1. Blaauwdrukkerij en verwerij.

2. 5 mannelijke van 15 tot 30 jaren oud, zijnde 1 gehuwd en 4

ongehuwden, van kostwinnende ouders.

3. Als laatst voorgaande.

4. 300 houten platen, 4 druktafels, 6 verfkuipen.

5. Door handenarbeid.

6. 55 cents per dag door elkander.

Kaulen [George Willem).

1. Blekerij en verwerij.
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2. 5 mannelijke.

3. Alle de dagen, uitgenomen als boven, 12 uren, vrije uren van

1 2 tot 2 uren des middags.

4. 3 kopere en 1 ijzere ketel, droogkachel en 30 kuipen in soorten.

5. Als boven.

6. 60 cents per dag.

Prinzen {Willem).

1. Fabrikant in linne, wolle en katoene stoffen.

2. In de fabriek 28 mannelijke van 22 tot 55 jaren; 600 wevers

en spoelders.

3. In de fabriek 12| uren, vrije uren van 12 tot \\ ure des

middags.

4. 9 scheerramen en twernmolen.

5. Als boven.

6. In de fabriek werkende 85 cents, de wevers 65 cents en

spoelders 30 cents.

Raymakers en Ramaer.

1. Fabrikanten in linne, woUe en katoene stoffen.

2. Wevers, scheerders en verwers 375, bestaande uit | manne-

lijke boven 18 jaren, I van 11 tot 18 jaren, | vrouwelijke van

allerlij ouderdom.

3. Alle dagen, als boven uitgenomen, 12| uren; vrije uren van

12 tot 1 ure 's middags en van 4 tot half 5 ure.

4. Klandermolen, 1 pers, 6 scheerramen.

5. De klandermolen door een paard en de overigen door han-

denarbeid.

6. Gemiddeld 40 cents per dag.

Raymakers [Hendrik).

1. Fabrikant in linne, wolle en katoene stoffen, met verwerij

en drukkerij.

2. 5 mannelijke in de fabriek werkende, 200 wevers, 80 spoel-

ders enz., mannelijke en vrouwelijke.

3. In de fabriek werkende 13 uren, vrije uren van 12 tot 1 ure

des middags.

4. 3 scheerramen, 4 druktafels, 500 houte drukplaten.

5. Door handenarbeid.

6. Drukkers en verwers 60 cents, wevers 50 en de spoelders

15 cents.
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Wesselman, Bogaers en Sanders.

1

.

Fabrikanten in damast, tafelgoed en linne, wolle en katoene

stoffen.

2. In de fabriek werkende 31, zijnde 26 mannelijke en 5 vrou-

welijke, van 16 tot 60 jaren oud; 350 wevers, welke ieder een

spoelder noodig hebben, welk werk met vrouw en kinderen tehuis

wordt verrigt.

3. Alle de dagen, uitgenomen als boven, 13 uren; vrij uur van

12 tot 1 ure des middags.

4. 4 breede, 8 smalle weefstoelen tot tafelgoed, 6 scheerramen

en 1 twernmolen.

5. Door handenarbeid.

6. De in de fabriek werkende gemiddeld 60 cents per dag, en de

wevers en spoelders pro rato zij werken.

7. Twee Nederlandsche scholen en eene meisjesschool en voor

het godsdienstonderwijs twee kerken.

No. 45. — 1841, SEPTEMBER 1. — DE BURGEMEESTER VAN
GELDROP AAN DEN COMMISSARIS VAN HET DERDE DISTRIKT

VAN NOORD-BRABANT.

Ter voldoening aan U.E.G. misive van den 3en Augustus j.l.,

no. 3., heb ik de eer U.E.G. te informeren, dat binnen deze ge-

meente bestaan de volgende fabrieken, als:

eene wolspinnerij, door stoom in werking gebragt wordende,

overigens fabrieken van laken, duffels, baayen, wollen en katoe-

nen streepen, kraanoogen en dimetten, en een hoedenfabriek,

waaraan werkzaam zijn 325 personen van het mannelijk en 164

van het vrouwelijk geslacht, benevens 1 15 jongens en meisjes van

1 1 tot 17 jaren, behoorende tot ouders van de arbeidende klasse,

welke dagelijks, uitgezonderd Zon- en feestdagen, van des mor-

gens 6 tot des avonds 8 ure in de fabriek arbeiden, aan welke

dagelijks vrije uren worden gegund van des morgens half acht tot

8 ure, des middags van 12 tot half twee ure en des namiddags van

4 tot half vijf ure.

Dat in gezegde fabrieken worden gebezigd 160 weefgetouwen,

7 tondeusen, 10 scheermachienen, 5 rouwmachienen, 3 borstel-

machienen en een decartiseermachien, welke alien door handen-

arbeid in beweging worden gebragt.
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Dat het gemiddeld bedrag van het arbeidsloon bedraagt van

het mannelijk 60 centen, het vrouwelijk 30 centen en dat der

kinderen 20 centen daags.

En eindelijk, dat er dagelijks, uitgezonderd Zon- en feestdagen

van des morgens 8 tot des avonds 9 ure gelegenheid bestaat om
de kinderen ter school te zenden, terwijl ten tijde van den Advent

en Vasten dagelijks en overigens alle Zondagen onderwijs in het

godsdienstige gegeven wordt.

No. 46. — 1841, SEPTEMBER 9. — DE DISTRICTS-COMMISSARIS

AAN DEN GOUVERNEUR VAN NOORD-BRABANT 1)

.

Ik heb den inhoud uwer in margine aangehaalde missive met

die aandacht overwogen, welke dit belangrijke onderwerp ver-

dient; hoezeer mij al hetgeen tot het fabriekswezen in mijn dis-

trict betrekkingheeft, tamehjk goed bekend is, heb ik toch begre-

pen de heeren burgemeesters van Helmond, Gemert, Geldrop en

Asten te moeten horen, en heb hen de vragen ter beantwoording

voorgelegd, welke in uwe opgemelde missive voorkomen. De hier-

op bij mij ingekomen antwoorden, welk ik de eer heb hierbij over

te leggen, zijn van weinig beteekenis om een overzigt over het

geheel te verkrijgen, en men schijnt van de bedoeling der aanvrage

geen goed begrip gehad te hebben.

De strekking uwer missive heeft voomamelijk ten doel om
jonge kinderen, welke in de fabrieken gebezigd worden, eene

betere opleiding te verschaffen, zedebederf voor te komen, hen

tegen mishandeling te beschermen, voor geregeld school- en gods-

dienstig onderwijs te zorgen en de middelen en maatregelen te

overwegen, met in achtneming van plaatselijke omstandigheden,

welke in navolging van hetgeen in Engeland en Pruissen dienaan-

gaande is vastgesteld, in aanmerking zoude dienen genomen te

worden

.

Om zich ten dezen aanzien op het regte standpunt te plaatsen,

acht ik het niet ondienstigU.E.G. eenbeknopt verslag tegeven van

de wijze,waarop het fabriekwezen in dit district uitgeoefend wordt.

Nadat aanvankehjk in het begin dezer eeuw en naderhand bij

trapsgewijze toeneming de vroeger bestaan hebbende fabrieken

van linnens door het catoen verdrongen wierden, lieten de fabrie-

1) Uit Helmond.
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kanten alhier hunne benoodigde catoene garens in het Pruis-

sische, met name te Rhijdt, Glabbach en omstreken spinnen en

later, in de jaren van vereeniging met Frankrijk, ook in de Bel-

gische spinnerijen.

Na de zamensmelting van Belgien en de voormalige Vereenigde

Nederlanden werd het buitenlandsche gespin met een zeer hoog

inkomend regt bezwaard, hetgeen tengevolge had dat verschei-

dene, in het Guliker- en Bergsland gevestigde katoenspinners naar

Gemert, Helmond en Asten overkwamen en daardoor aan een

groot aantal arbeidsUeden, en vooral kinderen, werk en brood ver-

schaften. Dit bleef aanhouden tot het jaar 1831 ; alle de in de fa-

brieken benoodigde garens, de zeer fijne soorten uitgezonderd,

wierden in de alhier gevestigde katoenspinnerijen gesponnen.

Toen tengevolge der ontstane onlusten en het prevaleren van den

handel boven de fabrieken het inkomend regt op de vreemde ga-

rens aanzienlijk verminderd wierd, was het voor den inlandschen

fabrikant niet meer mogelijk met inlandsch gespin te kunnen con-

curreren, zoodat men zich van Engelsch gespin bedienen moest,

waarvan het gevolg was dat binnen korten tijd de spinnerijen

alhier stilstonden, en dat derzelver eigenaren groote verliezen

geleden hebben. Behalve de spinnerij van den heer Horn te Asten,

die merendeels voor eigen rekening werkt, zich tot grove garens

bepaalt, die in Engeland ook op de handmolens moeten gesponnen

worden, en welke in lampkatoen zijn meeste debiet vindt, is hier

geen enkelde spinnerij in de omstreken meer in werking, want eene

kleine spinnerij te Helmond is te onbeduidend om eenige vermel-

ding te verdienen.

Het zijn intusschen de catoenspinnerijen alleen, in welke kinde-

ren bij elkander bezig gehouden worden. Alle fabrikanten laten bij

het stuk of bij de el werken, en de wevers arbeiden in de door hen

veelal van de fabrikanten gehuurde woningen. In deze woningen

bevindt zich eene werk- of zoogenaamde weefkamer, waarin twee

of drie weefstoelen of getouwen kunnen geplaatst worden. leder

wever heeft een spoelder noodig; dat werk wordt veelal door de

vrouwen verrigt, en de kinderen moeten hierin, als zij de ouder-

dom van acht jaren bereikt hebben, reeds werkzaam en behulp-

zaam zijn. De kinderen gaan gewoonlijk ter school tot den ouder-

dom van 12 of 13 jaren, waartoe in alle gemeentens zonder onder-

scheid gelegenheid is, en voor het godsdienstig onderwijs wordt
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door de hecren geestelijken met veel naauwkeurigheid gezorgd,

totdat zij hunne geloofsbelijdenis hebben afgelegd, hetgeen ge-

woonlijk geschiedt als de kinderen 12, 13, uiterlijk 14 jaren cud

geworden zijn. Alle kinderen der wevers spoelen in de tiisschen- en

na de schooluren; dit is een zeer gemakkclijk en niet vermoeyend

werk, en daar zij dit werk onder het oog van hunne ouders verrig-

ten, onder wier toezigt zij bestendig zijn, en mag en kan men van

de ouderlijke genegenheid en liefde veronderstellen en verwach-

ten, dat de kinderen noch te lang, noch boven hunne krachten

zullen bezig gehouden, met andere woorden niet mishandeld wor-

den. Het schoolgaan wordt weleens verzuimd (het godsdienstig

onderwijs nooit) en hieromtrent bHjft veel te wenschen over, voor-

al in huisgezinnen, die of op verren afstand van de school ver-

wijderd zijn, of in welke de ouders geen brood hebben, wanneer

zij niet door de kinderen in de broodwinning ondersteund en ge-

holpen worden, en dit aantal is helaas al zeer groot, en te meerder

te bejammeren, \vijl het moeilijk en zelfs onmogelijk is om hier-

tegen gepaste maatregelen te nemen.

Zoodra de weverszoon zijne belijdenis heeft afgelegd of zooge-

naamde eerste communie gehouden heeft, begeeft hij zich op het

getouw om het vaderlijk bedrijf te leeren. Dit bedrijf is zeer onge-

zond; hij heeft geen steun onder zijnevoetenwaarmedehij de schim-

mels treden moet, moet de geheelen dag met zijn buik op den boom
hangen, en wanneer het weefsel eenigzins breed is, met uitgerekte

armen zitten om de schietspoel door te schieten en op te vangen.

Hiervandaan dat de meeste wevers niet behoorlijk uitgroeyen,

eene bleeke, livide kleur hebben, zeer veele breuken en over het

algemeen elendige existence hebben. Dit laatste echter, voor zoo-

ver de gezondheid betreft, heeft een zeer gunstige verandering

ondergaan door de in de laatste jaren ingevoerde zoogenaamde

snel- of vliegende spoel, die nu bij het vervaardigen van catoene

lijwaten algemeen gebruikt wordt; hij behoeft nu niet meer te

hangen, zit nu regt overeind, heeft de eene hand aan lade en trekt

met de andere aan een touw. De verandering, hierdoor in het phy-

siek gestel van den jongen wever tweeggebragt, is in het oog loo-

pend en heeft heilzamen invloed op zijne gezondheid, vrolijkheid

en over het algemeen op zijne geheele manier van zijn.

Over het loon, welk door de wevers verdient wordt, kan men
niets stelligs zeggen. De wever werkt bij de el, of liever bij het
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stuk; de spoelder, die de pijpjes voor den inslag maakt, komt ten

zijnen kosten. Heeft hij geene vrouw of kinderen, die dit werk ver-

rigten, dan worden daartoe andere kinderen gehuurd, die dan 10 a

15 centen daags verdienen. Ook moet van het loon de stijfsel of

zoogenaamde sterk, het verslijten van borstels, en des winters de

brandstof tot verwarming der weefkamers afgetrokken worden.

Voor het overige hangt alles van de knapheid, vlugheid en vooral

ook van de vlijt en ijver van den wever af. Over het algemeen kan

men aannemen, dat een wever gemiddeld van 50 tot 70 a 80 cen-

ten verdient, en dat degeene, die het meeste weeft, ook het beste

en voor de fabrikant voordeeligste goed thuis brengt, wijl dit het

bewijs oplevert, dat hij zijn ambacht goed verstaat en zijne

zaak meester is.

Het loon der kinderen als spoelders is onder dit loon begrepen

;

het spoelen der voor de kettingen benoodigde garens wordt afzon-

derlijk betaald, doch ook dit wordt in de huizen der wevers doori

vrouwen of kinderen gespoeld, in de scheerkamers afgeleverd. Een
vlijtige spoelder verdient omstreeks 15 a 20 centen daags. De
arbeiders in de scheerkamer, verwerijen, bleekerijen, hebben een

daggeld van 60 tot 90 centen, naarmate zij voor hunne taak be-

rekend zijn.

De jonge wever, die op het touw komt, moet gewoonlijk de twee

of vier eerste stukken zonder loon weven, welk loon door zijn baas,

die dan veele moeite met hem heeft, genoten wordt. Vervolgens

werkt hij twee of drie jaren voor half loon, waarvan de wederhelft

voor zijn baas is, die hem daarentegen een weefstoel en de noodige

plaats in de weefkamer moet inruimen.

Het afzonderlijk werken der kinderen in de woningen hunner

ouders, zoodat er zelden meer dan twee, uiterlijk drie, bij elkande-

ren zijn, en wel onder het bestendig toezigt hunner ouders, brengt

teweeg, dat men hier niet minder of bijna in het geheel niet te

vrezen heeft voor het zedelijk kwaad, welk uit eene vereeniging

van een groot aantal kinderen geboren wordt, waartegen in Enge-

land en Pruissen maatregelen hebben moeten genomen worden,

op welke nog al gewigtige aanmerkingen zouden te maken zijn,

doch die hier gelukkig niet van toepassing behoeven gemaakt te

worden. Men kan ook gerustelijk verzekeren, dat de fabriekarbei-

ders zich over het algemeen niet door slechtheid of zedeloosheid

onderscheiden, en zonder te willen beweren, dat zij geene zedeUjke
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verbetering behoeven, is het toch zeker, dat de meeste afwijkin-

gen uit groote armoede voortspruiten, waartegen het nemen van

gepaste maatregelen in den tegenwoordigen, voor het fabriek-

wezen drukkenden tijd, onder de pia desideria kunnen gerang-

schikt worden.

No. 47. — 1841, SEPTEMBER 15. — BURGEMEESTER EN WET-

HOUDERS VAN TILBURG AAN DEN GOUVERNEUR VAN NOORD-

BRABANT ^).

Voldoende aan de hiernevens aangehaalde missive hebben wij

de eer Uwe Exc. toe te zenden eenen staat, bevattendedeantwoor-

den der in de missive voorgestelde vragen, met informatie tevens,

dat de weinige kinderen, zooals uit de bedoelde staat is blijkende,

welke in de daarbij opgegeven fabrieken werkzaam zijn, alle meer

dan 11 jaren bereikt hebben; dat aan dezelve de gelegenheid

wordt gegeven om aan het godsdienstige onderwijs deel te nemen
niet alleen, maar ook op de Zon- en feestdagen ter school te gaan

ten einde in het lezen en schrijven, rekenen enz. onderwijs te

genieten, weshalve wij het nemen van maatregelen voor deze stad

vooralsnog minder noodzakelijk achten.

^) Deze brief is ook bij Aalberse, Een onbekende enquete, biz. 32, afgedrukt.

De staat ontbreekt daar echter.
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STAAT BETREFFENDE DE

De benaming der fa-

brieken, werkwinkels,
bedrijven enz., welke
uit hoofde van derzel-

ver omvang, getal van
werklieden en wat dies

meer zij, hier bepaal-

Uelijk in aanmerking
komen.

Het getal der werk-
lieden, onderscheiden
in mannen, vrouwen,
jongens, meisjes,

voorts kinderen van
beiderlei geslagt, met
aanduiding van ouder-

dom en stand der
der ouders.

De dagen en uren,
waarop in de fabrie-

ken enz. gewerkt
wordt, en de vrije uren
die op verschillende
tijdstippen van den
dag aan de werklieden
gegund worden.

De soort van het werk
hetwelk iedere klas

van arbeiders, dat is

mannen, vrouwen, jon-

gens, meisjes en kinde-
ren, te verrigten lieeft.

Een komplete fabriek

ter vervaardiging van
wolle stoffen,behoo-
rende aan de heeren
Diepen, Jellinghaus
en Comp.

Een lakenfabriek met
kunstwerktuigen en
verwerij van de heeren
P. en A. Vreede.

Een lakenfabriek van
de heeren G. Bogaers
en Zoon.

Wolspinderij en ko
renmolen van de heer

J. B. Smits van Dijk.

104 geh. mannen
4 „ vrouwen

39 ongeh. mannen
50 jongens v. 1 a 1 8

j

65 meisjes boven 1 8 j

15 meisjes 15 tot 18
j

277 zijnde alle van
den behoeftige stand

62 mannen
5 vrouwen
10 jongens
4 meisjes, alle bene-

den de 18 jaren

17 mannelijke kinde-
— van 10— 15 jaren,

98. De ouders alle fa-

briekswerk uitoefe-

nende.

47 mannen en jongens
van 25 — 55 jaren,

1

1

kinderen van 1 1 en
9 meisjes a 18 jaar en
— daarboven.
67. De stand der ou-
ders is fabriekwerken.
Veel werklieden zijn

buiten de fabriek
werkzaam en alzoo
niet onder boven-
staande getal begre-
pen.

6 mannen
10 jongens
6 meisjes
8 kinderen van 1

1

— tot 15 jaar.

30, waarvan de ouders
tot de behoeftige
stand behooren.

Alle dagen (Zon- en
feestdagen uitgezon-
derd). De tijd, waarop
gewerkt wordt, is ge-

woonlijk 12 ure daags,
terwijl de werklieden
van j voor 12 ure tot

1 uur des middags
vrij hebben.

Alle dagen (uitgezon-

men Zon- en feest-

dagen) dooreen gere-

kend 12 ure per dag;
de gewone rusttijd is

van 12 tot 1 uur.

Alledagen, except Zon-
en feestdagen; gemid-
deld wordt er 12 ure
daags gewerkt, met
een vrij uur tusschen
12 en 1 uur.

Alle dagen, uitgezon
derd Zon- en feest

dagen, van 's morgens
5 tot 's avonds 8 ure,

met twee vrije uren,

per dag.

De mannen wolspoe-
len, verwen, schobbe-
len, spinnen, verwen,
vollen, rouwen, droog-
scheren en verder be-

reiden der lakens.

De jongens beneden
de 18 jaren handlan-
gers van de spinma-
chines, kettingspoel-

ders. De vrouwen en
meisjes haspelen, wol-

pluizen, lakennoppen
en pluizen.

Mannen en jongens
wevers, droogscheer-
ders, verwers, spin-

ders, schrobbelaars,

Vrouwen en meisjes

spinders en laken-

pluisters. Kinderen
leykeraanbrengers,
spoelders, kaardeklop-
pers en bobijnders.

De mannen en vol-

wassen jongens we-
ven, droogscheren,
spinnen enz. ; meisjes

noppen en pluizen,

kinderen niet jonger
dan 1 1 jaren worden
gebezigd als spoeldei'S

en lijkeraanleggers.,

enz.

De mannen spinnen
en malen.
De jongens spinnen,
malen, kaarden,
schrobbelen enz. De
meisjes het gaarn has-

pelen en de kinderen
aanrussen.

') In de laatste kolom, hier weggelaten, met het opschrift:

„Gelegenheid, die er in de stad of in de nabijheid van de fabriek bestaat om de

is voor alle fabrieken ingevuld: „Tot het bijwonen van school- en godsdienstonderwijs wordt
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De benaming der fa

brieken, werkwinkels,
bedrijven enz., welke
uit hoofde van derzel-

ver omvang, getal van
werklieden en wat dies

meer zij, hier bepaal-

delijk in aanmerking
komen.

Het getal der werk-
lieden, onderscheiden
in mannen, vrouwen,
jongens, ineisjes,

voorts kinderen van
beiderlei geslagt, met
aanduidingvan ouder-
dom en stand der

ouders.

De dagen en uren,
waarop in de fabrie-

ken enz. gewerkt
wordt, en de vrije uren
die op verschillende
tijdstippen van den
dag aan de werklieden

gegund worden.

De soort van het werk
hetwelk iedere klas
van arbeiders, dat is

mannen, vrouwen, jon-
gens, meisjes en kinde-
ren, te verrigten heeft.

Fabriek in catoen en
wolle manufacturen
van de heer H. Ma
thijssen.

Fabriek van wolle ma-
nufacturen van de hee
ren G. PoUet en Zonen.

Spinnerij en volderij

van de heer P. van
Dooren.

Fabriek van wolle ma-
nufacturen van de hee-
ren Swagemakers en
van Spaandonck.

10 manspersonen
9 meisjes
6 kinderen 11 — 13
— jaren.

2S, alle van ouders
der behoeftige stand

20 mannen en jongens
van 25 tot 50 jaren,

6 meisjes van 18 ja-

ren en daarboven,
6 kinderen van circa
— 12 jaren.

32, alle van ouders tot

de behoeftige stand.

45 geh. mannen
18 ongeh. mannen
49 jongens van 1

1

— 18 jaren
18 meisjes van 16—

23 jaren

130, alle van behoef-
tige ouders.

9 mannen en jongens
van 25— 55 jaren,

4 kinderen van 14 —
17 en

5 meisjes van 18— 22
— jaren.

18, alle van ouders tot

de behoeftige stand
behoorende.

12 ure per dag (de

Zon- en feestdagen
uitgezonderd) met een
vrij uur tusschen 12

en 1 uur.

Als boven.

Als boven.

Alle dagen (uitgezon-
derd Zon- en feestda-

gen) 12 uren per dag
met een vrij uur van
12 tot 1 uur.

De mannen werken
aan de kaard-, schrob-
bel- en spinmolens, de
meisjes haspelen en
winden garen en de
kinderen worden gebe-
zigd om aan te reussen.

De mannen en jon-

gens spinnen, rouwen
en scheren. Meisjes
noppen en pluizen en
de kinderen spoelen en
lijkeraanleggers.

De mannen zijn sto-

kers, spinders, de jon-

gens schrobbelaars en
hand 1angers aan de
spinmachines,de meis-
jes haspelen.

De mannen en volwas-
sen jongens weven,
droogscheren en spin-

nen enz., meisjes nop-
pen en pluizen, de
kinderen worden ge-

bezigd als spoelders en
lijkeraanleggers.

No. 48. — 1841, NOVEMBER 22. — BURGEMEESTER EN WET-

HOUDERS VAN 's HERTOGENBOSCH AAN DEN GOUVERNEUR
VAN NOORD-BRABANT

.

Ofschoon wij voor ons bij het ontvangen van Uw H.E.G.

missive van den 13en Juli j.l. A, no. 3., betrekkelijk het werken in

fabrieken door kinderen, aankomende jongens en meisjes, ge-

noegzaam zeker overtuigd waren, dat het daarbij bedoelde

kwaad hier ter stede geen plaats vindt, zoo hebben wij echter

vermeend, om zooveel mogehjk aan de heilrijke bedoeling van
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Getal en soort der werk-
tuigen welke in de fabrie-

ken gebezigd worden.

Middelen, waardoor de
werktuigen in beweging

gebragt worden.

Gemiddeld bedrag der
arbeidsloouen, welke

door de arbeiders naar der-
zelver ouderdom en klasse
genoten worden, en zulks

per dag in centen
uitgedrukt.

Sschrobbel- en kaardemolens,
3 spinmolens en 1 rouw-
molen.

Schrobbel-, kaarde-, spin- en
rouwmolens, scheermachines.

20 assortement wollegaren
spinderijen met de daartoe
beboorende machines, 15 vol-

en pletkommen.

Schrobbel-, kaarde-, spin- en
rouwmolens, scheermachines
en wat verder tot het fabriek-

wezen behoort.

Door paarden.

Door stoomwerktuigen.

Idem

Door stoomwerktuigen.

De mannen 60
de meisjes 30
de kinderen 15

cents per dag.

De mannen en jongens 60—
70 ct., meisjes 30— 40 ct., kin-

deren 20 — 30 ct. per dag.

De mannen en jongens 60—
70, welke volwassen zijn, jon-
gens van 11 — 18 jaar 30 — 50
ct. en de meisjes 20— 30 ct.

per dag.

De mannen en volwassen jon-
gens 60— 70 ct., de kinderen
20— 30, de meisjes 30— 40 ct.

per dag.

het gouvernement te beantwoorden, alle de fabrieken en werk-

plaatsen van eenigen omvang of beduidenis te doen onderzoeken,

ten einde de vereischte inlichtingen omtrent de gevraagde punten

te bekomen.

Het resultaat onzer bevinding is als volgt:

A. 1, Garen- en lintfabriek. — In een zestal dier fabrieken

zijn 221 mannelijke werklieden van 25 tot 60 jaren; vrouwen
noch meisjes zijn er werkzaam; jongens van 15 tot 23 jaren zijn

er 26; kinderen van 8 tot 15 jaren 23. De mannen weven lint en
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twemen garen, de jongens haspelen en maken het garen tot

strengen, de kinderen maken het garen tot bolletjes en maken
het op. De stand der meeste ouders der jongens en kinderen is

behoeftige ambachtsHeden ; ook vindt men onder de jongens en

kinderen wier oudere overleden, anderen waarvan de vaders on-

bekend zijn en voor overgebleven mihtaire onechte kinderen ge-

houden worden.

2. Alle de werkHeden, oud of jong, werken dagehjks, uitgeno-

men Zon- en feestdagen, door elkander gemiddeld 12 uren

daags, des zomers van 'smorgens 6 tot 's avonds 8 uren, des

winters van 's morgens 8 tot 's avonds 8 uren; ook zijn er jongens

en kinderen, die per stuk of getal werken en daardoor soms

slechts 7, 8, 9, of 10 uren daags arbeiden. Allen hebben een en een

half uur op den dag vrij en wel van 's middags 12 tot half 2 uren.

3. In deze zes fabrieken wordt met 34 lintmolens gewerkt,

3 twijn- of twernmolens, 4 garenmolens, 5 haspelmolens, 6

bolletjesmolens, een pletmolen, een paar molentjens om koord te

draayen en eenige spoelbakken, wordende alle de genoemde

werktuigen door de hand in beweging gebragt.

4. Het gemiddeld bedrag der arbeidersloonen voor de mannen
per dag is 60 (bij een enkele fabriekant 70 centen), de jongens

genieten 25 centen, de kinderen van 8 tot 15 centen, gemiddeld

berekend des zomers en 's winters.

5. De meeste jongens gaan op de middagschool, op stadsarmen-

school, uitgezonderd Zaterdags; ook gaan de Roomschgezinden,

welke in de jaren vallen, naar het cathegismus-onderwijs. Geen

der fabriekanten kan kinderen werk geven, die op de dagschool

moeten gaan.

B. 1 . Speldenfabriek. — In de twee aanwezige speldenfabrie-

ken zijn 22 mannen van 25 tot 60 jaren, 8 vrouwen van 20 tot 50

jaren en 7, welke buiten de werkplaatsen zijn; jongens van 13

tot 25 jaren twee, meisjes geen, kinderen van het mannelijk

geslacht van 5 tot 8 jaren dertien, kinderen van het vxouwelijk

geslacht geen.

2. Het werk geschied dagelijks, uitgezonderd Zon- en feest-

dagen, des zomers van 's morgens 6 tot des avonds 9 uur en

's winters van 8 tot 9 uren 's avonds; de vrije uren zijn van 12

tot \ 2 uren.

3. De mannen trekken en punten draad, de vrouwen kloppen
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en steeken de spelden op papier, de jongens en kinderen kloppen.

De werktuigen bestaan in eenige draai- en trekmachines en

worden met de hand gebezigd.

4. De mannen genieten voor loon van 30 tot 100 centen, de

vrouwen 30 en 20 centen, de kinderen van 30 tot 10 centen

daags. Slechts twee kinderen gaan er school.

C. 1. Goud- en zilverwerken. — Het getal der mannelijke

werklieden van 25 tot 50 jaren in de drie bestaande fabrieken be-

draagt 83, vrouwelijke van 25 tot 40 jaren 10, jongens van 13 tot

25 jaren 7, meisjes van 13 tot 20 jaren 7, kinderen geen.

2. Vele behooren tot fatsoenlijke, maar verarmde familien, de

meeste tot den gemiddelden burgerstand. De werkzaamheden

geschieden dagelijks, uitgenomen Zon- en feestdagen, des zomers

van 6| 's morgens tot 's avonds 8 uren en 's winters 's morgens

8 tot 's avonds 8 uren; zij hebben 1| uur vrij, van 's middags half

een tot 2 uren.

3. De mannen en jongens worden gebezigd tot daarstelling

van goud- en zilverwerken, de vrouwen en meisjes tot het polijs-

ten en schoonmaken derzelve. De werktuigen bestaan uit ba-

langes, pletmolens, draaibanken en andere mechanieke werk-

tuigen, te veel om het juiste getal te kunnen melden.

4. De mannen trekken van 400 tot 60 centen daags, de jon-

gens van 60 tot 10 centen, vrouwen van 200 tot 60 centen en

meisjes van 50 tot 20 centen. De werktuigen worden alleen door

de hand in beweging gebragt.

D. Glasfabriek. — Het getal mannelijke werklieden van 25 tot

50 jaren is 8, dat der vrouwen van 20 tot 50 jaren 2, jongens van

16 tot 20 jaren 3; geene meisjes of kinderen; alien van den bur-

gerstand. Werken dagelijks, uitgenomen Zon- en feestdagen, des

zomers van 's morgens 6 tot 's avonds 8 uren, 's winters van 8

tot 8 uren ; zij hebben 1 1 uur vrij . De soort van het werk is glas-

slijpen, waartoe de slijpmachines gebruikt worden, die met de

hand en de voeten in beweging worden gebragt. Het gemiddeld

bedrag der arbeiders is / 1 .50 en 100 centen.

E. Pijpenfabriek. — Hierin zijn werkzaam 10 mannen van 25

tot 60 jaren, 5 vrouwen van 25 tot 40 jaren, jongens van 13 tot

25 jaren 4; geene meisjes noch kinderen; de ouders zijn ambachts-

lieden. Zij werken dagelijks, except Zon- en feestdagen, des zomers

van 5 tot 's avonds 9 uren, en 's winters van 8 tot 's avonds 9
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uren; in den zomer zijn zij 's morgens van 8 tot 9 uren vrij en

's middags van 12 tot half twee uren vrij. De gereedschappen zijn

:

een molen voor het aardmalen, welke met een paard gedreven

wordt, voorts een aantal vormen. De mannen en vrouwen trekken

75 centen en de jongens 20 centen daags.

F. Loodfabriek of pletterij. — Het getal der arbeiders is als

volgt: 1 1 mannen van 25 tot 60 jaren en 3 jongens van 13 tot 25

jaren, onderscheidene ouderloos en andere werklieden. Zij werken

dagelijks, except Zon- en feestdagen, des zomers van 's morgens

half zeven tot 's avonds 8 en 's winters des morgens van half

acht tot 's avonds 8 uren ; rusttijd van 12 uren 's middags tot half

twee. Het werk bestaat in pijpentrekken en loodtrekken ; dit ge-

schiedt met eene stoommachine. De mannen genieten 75 centen,

de jongens van 10 tot 50 centen daags.

G. Tingieterij. — Hierin zijn werkzaam vijf mannen van 25

tot 60 jaren; overigens is alles hetzelfde als bij F.

H. Tapijtfabriek. — Hierin zijn werkzaam 7 arbeiders en 10

wevers van het mannelijk geslacht van 25 tot 60 jaren en 5

jongens van 12 tot 17 jaren; de stand der ouders is arbeiders.

Zij werken alle dagen, Zon- en feestdagen uitgezonderd, van

's morgens 6 tot 's avonds 9 uren des zomers, van 8 tot 8 uren

des 's winters ; een en een half uur vrij . Het werk bestaat in het

spoelen van garen en geschiedt door gewone spoelen. Het loon

is van 45 tot 105 centen. Twee jongens ontvangen onderwijs op

stadsarmschool.

/. Lakmoesfabriek. — Het getal der mannelijke werklieden

van 25 tot 60 jaren is 25, jongens van 13 tot 17 jaren 5; de ouders

voor zooverre die bekend zijn, behooren tot de klasse der arbei-

ders. De werkzaamheden geschieden alle dagen, Zon- en feest-

dagen uitgezonderd, des zomers van |6 tot 8 uren 's avonds,

's winters van 8 tot 5 uren 's avonds; zij hebben een uur rust.

Het werk bestaat in kuiperswerk en het bereiden van lakmoes.

De werktuigen zijn een stoommachiene, voorts kuipen, schoppen

enz. De mannen genieten voor loon van 75 tot 100 centen, de

jongens van 20 tot 30 centen daags. Twee jongens gaan school

van 's morgens 7 tot 8 uren, en de andere van 's middags 1 tot

2 uren. De molens komen in werking door stoom, en het overige

geschied met de hand.

De overige fabrijken en trafieken binnen deze stad, zooals
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passementwerkers, hoedemakers enz., zijn zeer onbeduidend en

worden alleen door weinig mannelijke arbeiders of jongens uit-

gevoerd, zoodat wij vermeend hebben dezelve met stilzwijgen te

kunnen voorbijgaan, vertrouwende wij, dat de gedane opgaven

aan het voorgestelde doel zullen beantwoorden.

No. 49. — 1841, DECEMBER 3. — DE GOUVERNEUR VAN NOORD-

BRABANT AAN DEN MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN.

Ten gevolge der missive Uwer Exc. van den 6en Juli 1.1., no. 168

6e afd., heb ik derzelver inhoud aan de stedelijke besturen en

heeren districts-commissarissen in deze provincie medegedeeld,

met verzoek mij omtrent de daarbij vermelde punten de verlangde

inlichtingen, ieder voor zooveel hunne stad of district betreft, te

suppediteeren.

De daarop bij mij ingekomen antwoorden niet zoodanig inge-

rigt zijnde en te zeer uiteenloopende om daarvan bij eene tabella-

rische opgaaf een algemeen overzigt te geven, heb ik vermeend

beter te doen die verschillende antwoorden bij deze aan Uwe
Exc. kopijelijk mede te deelen en mij tot derzelver inhoud te

refereren.

Uwe Exc. zal uit die stukken ontwaren dat, ofschoon er in deze

provincie fabryken aanwezig zijn, waar de arbeid gedeeltelijk door

aankomende jongens en meiden en door kinderen verrigt worden,

dezelven echter niet kunnen worden gerangschikt onder de zoo-

danigen, waar het aangeduide kwaad, waartegen de regering

voorzieningen wenscht daar te stellen, reeds in eenige mate aan-

wezig zoude zijn of bij verdere uitbreiding zou kunnen geboren

worden en wortelschieten, en ik deel alzoo het bij sommige dier

antwoorden geuite gevoelen, dat het nemen van maatregelen ten

deze, in navoiging van hetgeen in Engeland en Pruissen dien-

aangaande is vastgesteld, alhier niet noodzakelijk is te achten;

komende het mij overigens wenschelijk voor, dat ten aanzien

van het punt betrekkelijk de bij sommige fabrykanten bestaande

gewoonte om verstrekkingen in natura aan hunne werklieden

te doen in mindering of boven de door deze genoten wordende

dagloonen (hoedanige gewoonte volgens het antwoord van heeren

burgemeester en wethouders der stad Eindhoven ook in deze

provincie zoude plaats hebben), zoodanige algemeene maat-
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regelen konden worden daargesteld, waardoor dit misbruik

konde worden geweerd of uitgeroeid.

De antwoorden der stede'ijke besturen van Bergen op Zoom,

Geertruidenberg, Grave, Oosterhout en Willemstad en die der

commissaris van het 1 e, 2e en 3e district, 2e gedeelte, alien nega-

tief zijnde, heb ik niet noodig geacht hierbij te voegen.

ZEELAND.

Bij het nagaan der tabellen en der daarbij behoorende beschouwingen

der Gouverneurs blijkt het dat deze hun taak niet gelijk opvatten. De een

hecht veelwaarde aan een nauwkeurige loonopgave, de andere treedt in vrij

vergaande beschouwingen over de wenschelijkheid van de invoering van

eenen wetteHjk geregelden arbeid(sduur) voor kinderen, een derde—en dit

is met het Zeeuwsche antwoord het geval — geeft den minister het mate-

riaal, dat hij ter beoordeehng van deze materie behoeft. Dit is n.m. een

zeer nauwkeurige opgave van de leeftijdsgroepen der in de fabrieken wer-

kende arbeiders. Dit bUjkt niet dadehjk uit den staat, welke hierachter

volgt, doch deze ward zooveel mogelijk in overeenstemming met de ande-

ren ingericht, ten einde eene optelling van het aantal in iedere rubriek

voorkomende arbeiders eenigszins mogehjk te maken.

De werkeHjk op den Zeeuwschen staat gemaakte sphtsing betreffende

de caUcotfabrieken volgt hieronder:

Werklieden beneden 10 jaren: —
van 10—12 „ 10

) = 154 of ruim 20 %.
12—14 „ 144

J

14—16 „ 240

boven de 16 „ 361

Totaal 755

Hieruit blijkt, dat in 1841, 154 werklieden van 13 jaren of jonger (of

ruim 20 %) in de Zeeuwsche calicotfabrieken werkzaam waren. Hadden

andere provincies hunne resp. tabellen op dezelfde wijze als de Zeeuwsche

ingericht, dan was dit aan de belangrijkheid van het resultaat der en-

quete ten goede gekomen.

Op een tweede punt van den staat dient nog de aandacht gevestigd te

worden en dat is, dat in alle Zeeuwsche calicotfabrieken blijkbaar dezelfde

werktijd bestond. Of dit bij onderling overleg door de fabrikanten zoo was

geregeld, of dat deze werktijd maar toevalligerwijze uniform was is ons

niet bekend.
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Behalve de overgenomen gegevens zijn in den oorspronkelijken Zeeuw-

schen staat nog het aantal weefgetouwen van elk der fabrieken vermeld.

Dit aantal bedraagt in totaal 746, derhalve slechts 9 minder dan het to-

tale aantal in deze fabrieken aanwezige werklieden.

Ook de Gouverneur van de provincie Zeeland deed den op deze provin-

cie betrekking hebbenden staat van eene uitvoerige beschouwing vergezeld

gaan.

Het is geen wonder dat, gezien de uitvoerige beschouwingen van den

Gouverneur van Zeeland na de M. E. 1841, het antwoord van de Staten

van dit gewest op de vraag behoorende bij de L. E. 1841 inzake kinder-

arbeid zeer kort luidde. Aangezien dit onderwerp— zoo schrijven ongeveer

de Gedeputeerde Staten (12/19 November 1841) — reeds een punt van

onderzoek van den minister uitmaakt en zij daaromtrent reeds hunne mee-

ning hebben te kennen gegeven, komt het hun onnoodig voor dienaangaan-

de in nadere beschouwingen te treden.

No. 50. — 1842, jANUARi 29. — de gouverneur van zeeland

AAN DEN MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN.

Aan het verlangen, uitgedrukt bij Uwer Exc. 's missive van den

6en Juli 1841, no. 168, 6e.afd., meen ik het best te zuUen voldoen

door Uwe Exc. te doen toekomen eene hjst van de in deze pro-

vincie aanwezige fabrieken en trafieken van eenigen omvang,

alwaar in het bijzonder jeugdige wCi^kHeden warden gebezigd, en

wijders op te geven de beschikkingen, welke eventueel ten aanzien

dier verrigtingen ter bevordering van orde en zedehjkheid door

de hooge regeering mijns oordeels zouden kunnen worden ge-

nomen.

Uit de hjst, welke deze vergezelt, zal Uwe Exc. ontwaren, dat

de bedoelde inrigtingen zich in deze provincie bepalen tot de

aldaar sedert weinige jaren opgerigte katoenvervingen voor de

Indien, tot eene enkele wolkammerij en spinnerij, en dat bij alle

tezamen 755 arbeiders gebezigd worden, waarvan 460 manne-

hjke en 295 vrouwehjke, en daaronder 367 jongens en 144 meisjes

beneden de 18 jaren, terwijl er geene kinderen beneden de 10

jaren te werk gesteld worden.

Ten aanzien der te nemen beschikkingen voor orde en zedehjk-

heid acht ik het allezints gewenscht dienaangaande gehjksoor-

tige bepahngen vast te steUen als in andere rijken bestaan, en
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neem ik de vrijheid tot dat einde de volgende beschikkingen in

aanmerking te brengen.

le. Dat geen kind beneden de 10 jaren tot fabriekmatigen ar-

beid zal mogen worden gebezigd.

2e. Dat niemand beneden de 16 jaren oud in eene fabriek,

trafiek of werkwinkel zal mogen aangenomen worden, die zijne

moedertaal niet vlug kan lezen en in het schrijven en cijferen niet

eenigermate gevorderd is; dat evenwel daarop met toestemming

van het plaatstelijk bestuur, alwaar de fabriek of werkwinkel

gelegen is, uitzonderingen zullen kunnen worden toegestacin,

mits het gebrek aan onderwijs binnen eenen daartoe te bepalen

tijd worde hersteld of aangevuld.

3e, Dat niemand beneden dien leeftijd bij genoemde inrigtin-

gen als arbeider zal mogen worden geplaatst, zonder dat het door

een geldend getuigschrift van een geneesheer blijkt, dat de be-

doelde arbeider gezond, sterk en bekwaam is om de vermoeye-

nissen van den arbeid te kunnen verduren; dat dit getuigschrift

zal moeten worden bewaard om, des gevergd, ten alle tijde aan

het openbaar gezag te kunnen worden vertoond.

4e. Dat de gelegenheid tot godsdienstig onderwijs behoort te

worden gegeven en dat de werklieden op de uren, voor dat on-

derwijs door hunne geesteUjken bepaald, niet te werk zullen

mogen worden gesteld.

5e. Dat almede voor de arbeiders, boven de 16 jaren oud, bij

het gemis van het voormelde letterkundige kennis, op hun ver-

langen tot het verkrijgen van hetzelve zooveel mogeUjkheid de

gelegenheid zal behooren te worden verschaft.

6e, Dat geen kind, beneden de 13 jaren oud, dageHjks meer

dan 8 uren zal mogen arbeiden en niemand beneden de 18 jaren

in dit tijdvak meer dan 12 uren. Dat in de dagelijksche arbeids-

verdeeling twee of meer verpozingen van ten minste een vol uur

zullen moeten worden gegeven voor de maaltijden en het nemen

van beweging in de opene lucht. Dat geen arbeid later dan acht

uren des avonds en nimmer 's nachts zal mogen plaats hebben.

7e. Dat de regeling van werk en verpozing voor de beide ge-

slachten verschillend zal moeten zijn, zoodat zij niet gelijktijdig

de werkplaatsen verlaten of daarop terugkomen. Dat geene

personen van verschUlende kunne in eene en dezelfde werkzaal

of plaats zullen mogen gebezigd worden
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8e Dat het aan de eigenaars der fabriek, trafieken of werk-

winkels verboden zal zijn het werkloon der arbeiders geheel of

gedeeltelijk in natura te voldoen, terwijl geene inhoudingen

of kortingen op hun werkloon anders dan met goedkeuring van

het plaatselijk bestuur zullen mogen worden bewerkstelligd.

Dat de betalingen van werkloon en de daarop gedane inhoudingen

steeds in het kort, waarvan hiema gesproken wordt, zullen be-

hooren te worden aangeteekend.

9e. Dat door de zorg der eigenaars eene doelmatige naamlijst

van al de fabriekarbeiders zal moeten worden opgemaakt en in de

fabriek, trafiek of werkwinkel aanwezig zijn, om door het open-

baar gezag te kunnen worden geraadpleegd en met de aanwezige

arbeiders vergeleken, welke lijst de noodige aanwijzingen zal

bevatten omtrent naam, ouderdom, geboortetijd, ouders, tijd

van opneming, letterkundige kennis, zedelijk gedrag en het

bovengemeld geneeskundig getuigschrift.

lOe. Dat zij, die zich slecht gedragen of zich aan daden over-

geven, welke de eerbaarheid en zedelijkheid kwetsen, zonder

verschooning uit de fabriek of trafiek of werkwinkel verwijderd

zullen moeten worden, waarvan op het meergemelde kort aan-

teekening zal moeten worden gedaan, zullende zij als fabriekar-

beiders ook elders niet meer mogen worden aangenomen.

lie. Dat elk fabriekarbeider van een kort of zakboekje zal

moeten zijn voorzien, en dat de daaromtrent bij de hier te lande

verpligte verordeningen, den 22en Germinal 1 1 jaar, en 9 Fri-

maire 12 jaar, gemaakte verordeningen zullen moeten worden

achtervolgd.

12e. Dat bij de toestemming tot het oprigten of veranderen

van fabrieken en trafieken, bedoeld bij Z.M.'s besluit van den

31 en Januari 1824, Stbl. no. 19, zal worden gelet, dat uit de

localiteit en inrigting geene schadelijke gevolgen voor de gezond-

heid der arbeiders kunnen ontstaan; dat die toestemming geen

gevolg zal hebben, indien te dien opzigte niet aan de aanwijzingen

van de autoriteit, welke bevoegd is de toestemming te verleenen,

zal zijn voldaan, en dat daarop bij de te beleggen informatien

de commodo et discommode (art. 4), alsmede bij de te verleenen

toestemming (art. 1, 2 en 3) zal moeten worden gelet; terwijl ten

opzigte der fabrieken, trafieken en werkwinkels, welke bij dat

besluit of de aanvullingen van hetzelve niet zijn genoemd, geen
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STAAT DER WERKPLAATSEN
i^

Gemeenten. Aard der
fabrieken

.

Getal werklieden.

Beneden
10 j.

M.

Van
10-12 j.

M. , V.

Van
12-14 j.

M. V.

Van
14-16 j.

M. V.

Boven
de 16

I

M. V.

Totaal.

Man-
ne-

lijke

Vrou
we-
lijke

Middclburg

Vlissingen

Veere

Arneiuuiden

Domburg

Westkapelle

Goes

Wilhelminadorp
(Kattendijke)

Calicotfabriek

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.Zierikzec

Totaal voor de 9 bovengenoemde
fabriekea

33

12

35

101

14

12

43

35

29

16

16

11

27

154

13

25

86

64

17

31

10

23

198

25

12

30

46

163

132

58

28

41

30

29

44

13

85

460

15

295
(De ouders der kinderen behooren tot de

behoeftige klasse.)
755

Id. Wolkammerij
en spinnerij v.

inlandsche wol
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derzelven in werking zal mogen worden gebragt of veranderd

zonder dat het plaatselijk bestuur de localiteit of inrigting

derzelver onder het aangegeven oogpunt zal hebben onderzocht

en de eigenaar of bestuurder derzelven, van het plaatsehjk be-

stuur (zijn bericht, dat de) localiteit en inrigting voor de gezond-

heid der arbeiders niets schadehjks opleveren.

13e. Dat de overtredingen zullen worden gestraft op den voet

van het bepaalde bij de wet van den 6en Maart 1818, Stbl. no. 12.

14e. Dat de plaatselijke besturen een aanhoudend toezigt op

de fabrieken, trafieken en werkwinkels in hunne plaats zullen

houden, en zorgen dat de vastgestelde bepalingen behoorlijk

worden gehandhaafd.

UTRECHT.

Ook de antwoorden op de vragen der Ministerieele Enqu^te resp. Lut-

tenberg EnquSte 1841 van de provincie Utrecht zijn compleet. Die van de

M. E. 1860 ontbreken, op eene uitzondering na.

Wat den toestand van den kinderarbeid in 1841 betreft, daarvan geeft

de bij het antwoord op de M. E. 1841 behoorende staat een duidelijk beeld.

a. Textiel-industrie.

Allereerst eenige opmerkingen betreffende de Utrechtsche textielindus-

trie. Het aantal daarin werkzame arbeiders bedroeg in 1841 : 514, waarvan

56 (of bijna 11 %) kinderen waren. De leeftijden dezer kinderen zijn „12

jaren en daar beneden". De werktijden zijn over het algemeen lang, in

de Amersfoortsche spinnerijen zelfs \3\ uur. Het behoeft geen nader

betoog, dat bij dergelijke lange w^erktijden — de kinderen waren toch van

5 uur des morgens tot 8 uur des avonds, met inbegrip van 1| uur schafttijd,

in touw— van het schoolonderwijs weinig terecht kon komen. Toch ver-

meldt de staat, dat „de gelegenheid bestaat na 8 ure onderwijs te ont-

vangen".

Ook andere bij Amersfoort geplaatste aanteekeningen zijn van genoeg

belang om overgenomen te worden.

„De fabrieken binnen de stad aanwezig zijnde — zoo leest men daar —
kunnen de scholen binnen de 5 ci 10 minuten worden betreden. De jongens

en meisjes hebben meerendeels bij hunne komst op de fabriek reeds

school- en godsdienstonderwijs ontvangen".

„Bij de eigenaars der fabrieken bestaan geene maatregelen tot het geven

van godsdienstig onderwijs."
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Meerdere bijzonderheden deelt de kolom „aanmerkingen" van de Amers-

foortsche fabrieken nog mede. Men Iqest daarin: „Het verblijf der kinderen

op de fabrieken is veelal niet duurzaam. Zoo spoedig mogelijk verlaten zij

dezelve wanneer er gelegenheid tot anderen arbeid of meerdere verdienste

zich aanbied.

„Op Zon- en feestdagen wordt niet gewerkt, ook wordt op sommige

kerkdagen de uren tot het gaan ter kerk verleend.

„De jongens en meisjes op de spinnerijen genieten gewoonlijk tot der-

zelver 15e jaar een vast arbeidsloon van 75 cents per week, welke alleen

met het aanhechten van draden en het opleggen van katoen worden bezig

gehouden. Na dien tijd beginnen de zelve (aan) het voorspinnen en draaijen

der machines. Alsdan vermeerdert het loon van 30 tot 40 centen per dag

berekend naar het getal der bewerkte ponden.

„De kinderen worden op de fabrieken niet voor hun elfde jaar aangeno-

men, zijnde dezelve voor dien tijd tot den te verrichten arbeid ongeschikt."

Geen der tot nu toe behandelde antwoorden op de M. E. 1841 zijn zoo

volledig wat het aantal en de soort der gebezigde machines betreft als het

antwoord van Utrecht. Zoo worden voor de 7 Amersfoortsche katoenspin-

nerijen, waarin, volgens den staat tezamen 201 arbeiders werkzaam zijn,

de na te noemen machines vermeld:

kaart(d)- of kraismachines 27,

voorspinmachines 23,

spinmachines 53 en

haspels 26.

In deze spinnerijen spinnen de mannen en ook wel de vrouwen, waarvan

er echter ook zijn, die de krassen draaien. In een dezer 7 fabrieken worden

de kaard- en voorspinmachines door paarden in beweging gebracht. In de

andere deze en ook de overige werktuigen „door mannen, ook wel door

vrouwen, jongens en meisjes".

Van de Amersfoortsche „snelweverij " wordt nog vermeld, dat daar

„geene kinderen (worden) gebezigd, het arbeidsloon wordt betaald per

stuk van 20 ellen, 65 cent voor de smalle en 80 cents voor de breede, 3 a 4

stukken worden door een persoon per week bewerkt". In deze weverij

waren 40 getouwen aanwezig.

Op den oorspronkelijken staat wordt nog bij Maarssen een tapijtfabriek

genoemd, welke niet in den door ons gemaakten staat werd opgenomen,

omdat in die fabriek slechts 6 werklieden, waarvan 5 volwassenen, werk-

zaam waren. De fabriek bUjkt een weverij te zijn, met 8 getouwen „waar-

onder een a la Jaquard", en waarvoor „het gespin" in huisindustrie ver-
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vaardigd wordt. „In den winter bedraagt het spinloon gemiddeld iedere

week(!) 35 k 40 cent, des zomers de helft" — aldus heet het in de „Aan-

merkingen". Doordien het spinloon „per streng" betaald wordt kan men

niet opgeven „het getal mannen, vrouwen en kinderen, dat zich daarmede

bezig houdt". Bij de Zeister zijde- en lintfabriek staat nog vermeld : „Wan-

neer de ouders verlangen.dat hunne kinderen gedurende de werkdagen de

katechesatien bezoeken, dan wordt aan dezelven door den fabrikant daar-

toe den noodigen tijd gegeven onder evenredige korting van het dagloon".

Het valt niet aan te nemen, dat onder die omstandigheden veel gods-

dienstonderwijs werd genoten.

In de Veenendaalsche katoenindustrie schijnt de toestand toch wel

eenigszins anders geweest te zijn. Althans van de weverij met 40 getouwen

wordt medegedeeld : „De fabriekant heeft in overleg met de leeraren aan

de werklieden gelegenheid willen verschaffen om in het fabrieksgebouw

wekelijks godsdienstig onderwijs te ontvangen, doch de werklieden be-

toonen geen lust om daaraan deel te nemen".

Er dient nog een enkel woord over de werktuigen der nog niet in het

bijzonder genoemde Utrechtsche textielfabrieken te worden gezegd.

Bij de vier Amersfoortsche zijdereederijen en weverijen worden opgegeven

tezamen 10 twijnmolens en haspels. De Utrechtsche katoenspinnerij had

,,12 spinwielen en kaarten" en de aldaar gevestigde tapijtfabriek „17 weef-

getouwen en 6 spoelwielen". De wolspinnerij te Utrecht telt een ( ?) schrob-

belkaart en wolf en 15 fijnspinmolens, terwijl de Veenendaalsche grof-

katoenspinnerij opgave doet van: „1 koffymolen, 3 rauwkratzen, 5 vlok-

kratzen, 10 spinstoelen en 5 haspels".

b. De Utrechtsche klei -Industrie.

De talrijke in 1 841 in de provincie Utrecht aanwezige steen-, pannen- en

tegelbakkerijen vereischen, evenals zulks voor de provincie Friesland is ge-

schied, een afzonderlijke bespreking.

Het aantal daarin werkzame kinderen bedroeg, zooals uit den hiervol-

genden staat blijkt, 1 10 of 18,5 % der arbeiders. Deze zijn alien beneden de

12 jaren oud, sommigen zijn zelfs 8 jaren. De werktijd is gewoonlijk „van

zonnenopgang tot ondergang". Bij zulk een werktijd kwam natuurlijk van

het onderwijs niets terecht. „Ook de eigenaars der fabrijken hebben geen

bepaalde maatregelen genomen om de kinderen onderwijs te doen genie-

ten, intusschen worden zij aangespoord ( !) om als de tijd zulks toelaat van

het maatschappelijk onderwijs gebruik te maken en het godsdienstige in
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TEXTIEL-INDUSTRIE IN UTRECHT IN 1841.

Gemeente en soort

der fabrieken.
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geenen deele te verwaarlozen". Aldus een bericht uit Maarssen, en die uit

andere gemeenten luiden ongeveer evenzoo.

Tot verdere opmerkingen geeft de staat van de klei-industrie geen aan-

leiding. Van de niet in een der beide staten opgenomen fabrieken dient

nog afzonderlijk de Loosdrechtsche glasblazerij te worden genoemd.

Daarin waren 46 arbeiders in dienst, waaronder 6 jongens, doch geene

kinderen behooren. Het is een flesschen- en pottenfabriek waar, „wanneer

er gestookt wordt, de werkzaamheden (natuurlijk) zoowel bij dag als bij

nacht worden voortgezet. Bij het in werking zijn der fabriek verpozen de

werklieden elkander". M. a. w. vaste schafttijden werden niet aangewezen.

„De betaling der glasblazers geschiedt naarmate er flesschen worden ge-

maakt, de jongens genieten een loon van / 2.— a / 2.50 per week, de sto-

kers, sjouwers, werklieden, handlangers, sorteerders en pottenmakers ge-

nieten van / 4.50 tot / 10.50 per week."
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waxen dan van die der hier voor besproken provincies, de Gouverneur van

Utrecht, in tegenstelling met zijn collega's, nog aJ bedenkingen maakt

tegen het invoeren van een wettelijke regeling nopens „de(n) (verminde-

ring van) arbeidsduur van fabriekskinderen".

No. 51. — 1841, SEPTEMBER 16. — BURGEMEESTER EN WET-

HOUDERS VAN UTRECHT AAN DEN GOUVERNEUR VAN

UTRECHT.

(Afgedrukt met begeleidenden staat bij Aalberse, Een onbekende

enquete, biz. 46.)

No. 52.— 1 841 , NOVEMBER 18. —-DE GOUVERNEUR VAN UTRECHT

AAN DEN MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN.

Door Uwer Exc.'s missive van den 6en July 1.1., no. 168, 6e

afd., is mij 's konings begeerte kenbaar geworden om te worden

toegelicht betrekkelijk de werkzaamheden in de verschiUende

hier te lande bestaande fabrieken en werkplaatsen.

Die missive bevat eene aanwijziing der redenen, welke tot

deze begeerte heeft geleid, en der punten, waaromtrent Uwe
Exc. verlangt eene zoo nauwkeurig mogelijke opgaaf van de

provincie Utrecht te bekomen.

Ik heb van de vrijheid gebruik gemaakt, daartoe door Uwe
Exc. verleend, om de gevorderde inlichtingen in eene tabel te

doen vervatten en ik vleye mij met de hoop, dat deze arbeid

de goedkeuring van Uwe Exc. zal erlangen, ofschoon dan ook

sommige gemeentebesturen ten opzichte van den ouderdom der

kinderen bij gebreke van toelichting van de zijde der fabrie-

kanten niet die volledige aanwijzing hebben gedaan als wij wel

hadden gewenscht.

Het verschil in den werktijd in dit gewest vergeleken tot dien

in Engeland en Pruissen verdient opmerking.

Alhier zijn de werkuren van aUe klassen van werklieden, de

kinderen eronder begrepen, gelijk, en er zijn fabrieken, bijv. te

Amersfoort, alwaar kinderen beneden de 12 jaren oud, 13 uren

daags arbeiden.

De Engelsche bill van 29 Augustus 1833 schrijft voor, dat de

kinderen beneden de 13 jaren niet meer dan 8 uren en die bene-

den de 18 jaren niet meer dan 12 uren daags behooren te arbeiden.
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Bij de koninklijke Pruissische verordening van 9 Maart 1839

is voorgeschreven, dat jongelieden, beneden de 16 jaren oud, niet

boven de 10 uren daags behooren bezig te worden gehouden.

Dat verschil is zigtbaar in het nadeel der eerstgenoemde

kinderen en het kan niet missen, of zulk een langdurige inspan-

ning elke dag der week moet lusteloosheid tot het verkrijgen

van maatschappehjk en godsdienstig onderwijs scheppen. Al

ware daartoe ook steeds de gelegenheid aanwezig en al ware dit

punt niet geheel en al aan de zorg der ouders overgelaten, die

zelf meerendeels in een staat van verwildering opgevoed en voort-

levende, de voorregten der beschaving, welke hun door het lezen,

schrijven, rekenen en een godsdienstige opieiding hunner kin-

deren zou kunnen deelachtig worden, niet genoegzaam weten te

waardeeren.

Hiertegen is in Pruissen op eene zeer doelmatige wijze voor-

zien. Want wie daar niet gedurende drie jaren een regelmatig

onderwijs genoten heeft of niet door een getuigschrift der school-

commissie bewijzen kan, dat hij zijne moedertaal vlug kan lezen

en in het schrijven derzelve een goed begin gemaakt heeft, mag
voor zijn 16e jaar niet in de fabryken aangenomen worden.

In Engeland moet ieder kind beneden de 13 jaren minstens 2

uren per dag in de school doorbrengen.

Ofschoon in deze provincie het fabriekswezen niet van eenig

uitgebreiden omvang is te achten, is eene vermindering van den

werktijd en verplichting tot het ontvangen van maatschappehjk

en godsdienstig onderwijs als een hoogst nuttige zaak beschouwd,

waardoor zeer veel zou kunnen bijgedragen worden tot afwering

van de anders zoowel in staatkundig als zedelijk opzigt te vrezen

verwildering van een gedeelte des volks.

De tijd voor het werken bestemd te verminderen, komt mij

niet zonder bedenking voor, omdat zulks invloed moet hebben op

de verdienste van de fabrykant en gevolgelijk van de kinderen.

Meer doelmatig zoude ik het achten te bepalen, dat geene kinde-

ren in fabryken mochten worden aangenomen beneden de 12

jaren en die bewijzen gaven van gedurende 3 a 4 jaren onderwijs

genoten te hebben en in het lezen, schrijven en rekenen behoorhjk

bedreven te zijn.

In Engeland en Pruissen werkten de kinderen ook te lang.

Het gouvernement in die landen verminderde den werktijd!
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Het belang eener betere opvoeding van de jeugd werd boven

alle consideratien gesteld en dat behoort toch zoo, al moest

dit dan ook schade en nadeel voor fabrykant en kinderen te-

weegbrengen.

Dat gevreesde nadeel zal in mijne schatting meer ontstaan

door het gewenschte verbod om de kinderen beneden de 1 2 j aar

niet te doen aannemen, omdat de kinderen, die in de fabryken

gebezigd worden, nagenoeg voor de helft beneden de 12 jaar oud

zijn 1).

Zou wellicht meerdere overweging verdienen het invoeren hier

te lande der bepaling, welke in Pruissen ten aanzien van het

aannemen van kinderen in betrekking tot hun maatschappe-

lijk onderwijs zijn vastgesteld?

In Engeland moet ieder kind beneden de dertien jaren min-

stens twee uren per dag in de school doorbrengen. De overweging

dezer zaak geeft mij aanleiding tot de volgende denkbeelden.

Indien eene vermindering van den werktijd der kinderen tot

het zorgvuldig ontvangen van maatschappelijk en godsdienstig

onderwijs zal leiden, dan is zulks gewis als een hoogst nuttig

punt te beschouwen, omdat daardoor zooveel zal kunnen bij-

gedragen worden tot afwering van de anders zoowel in een

maatschappelijk als zedelijk opzigt te vrezen verwildering van

een gedeelte des volks. Vermits eene getrouwe waarneming van

dat tweeledig onderwijs bij de daarin dikwijls weinig belang-

stellende ouders meer tot het gebied der wenschen zal blijven

behooren, zoo zou wellicht meerdere overweging verdienen het

invoeren hier te lande der bepaling, welke in Pruissen ten aanzien

van het aannemen van kinderen in betrekking tot hun maat-

schappelijk onderwijs zijn vast te stellen.

ZUID-HOLLAND.

Zooals uit het hiervolgende zal blijken, leenen de Zuid-HoUandsche ge-

gegevens zich niet goed in een verzamelstaat te worden ondergebracht.

Toch is getracht die gegevens in dien vorm te gieten. Daaruit ziet men, dat

de katoenfabrieken ook hier tot de inrichtingen behooren, waar veel kin-

deren worden gebruikt. In de grootste dezer twee te Leiden gevestigde

*) Dit blijkt echter niet uit den staat. (De V. en G.)
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ondememingen waren 21 % der werklieden beneden de 13 jaren, in de

andere bedroeg dit aantal 30 %.

Wat de mededeelingen der gemeentebesturen aangaat, deze behoeven

voor de provincie Zuid-Holland minder uitvoerig worden overgenomen,

omdat in de publicatie van Prof. Aalberse ^) eenige antwoorden van die

INDUSTRIEEN IN ZUID-HOLLAND IN 1841.
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besturen reeds werden gepubliceerd. Dat zijn de antwoorden van Leiden,

Delft, Schiedam, Rotterdam en Gouda. Van de antwoorden dezer gemeen-

ten kan derhalve worden volstaan daaruit alleen enkele bijzonder belang-

rijke gegevens te vermelden. Van de nog niet gepubliceerde antwoorden

verwijzen wij in de eerste plaats naar dat van Den Haag. {no. 63.)

In de hiervoren staande eindcijfers zijn de opgaven van Dordrecht A
en den Haag niet begrepen.

In den staat is een fabriek in den Haag opgenomen, ofschoon B. en

W. (schr. van 12 November 1841, no. 1124) («o. 6j) den minister mede-

deelen „dat eigentlijk alhier geene fabrieken of werkplaatsen van zooda-

nigen aard en natuur gevonden worden als in de missive van Z. Exc. den

Minister van Binnelandsche Zaken bedoeld worden en als in andere landen,

voornamelijk Engeland, aanwezig zijn, in welken namelijk hoofdzakelijk

en in grooten getale jonge kinderen met aanhoudende fabrijkmatigen,

meestal zittende en voor de gezondheid nadeeligen arbeid bezig gehouden

en daardoor 00k in het ontvangen van wetenschappehjk en godsdienstig

onderwijs op de scholen verhinderd worden".

Zooals men ziet lezen B. en W. uit de circulaire van den Minister heel

wat anders dan wat daarin staat. Dit bUjkt 00k uit het vervolg van het

sclirijven van dit gemeentebestuur.

Opvallend is de lange werktijd in de twee Dordtsche fabrieken — in de

eene van 5 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds, in de andere van 6 uur

's ochtends tot 10 uur 's avonds — waarbij nog opgemerkt moet worden,

dat, voor zoover de eerste betreft, „na het saisoen er van 7 of 8 uur om
de schadehjkheid van het licht niet gewerkt word".

In de beide op den staat genoemde Delftsche fabrieken „worden geen

kinderen tot de fabrijk toegelaten dan die reeds ter school zijn geweest."

Voor het overige kan, wat deze fabrieken betreft, verwezen worden naar

het reeds door Prof. Aalberse gepubliceerde schrijven van B. en W. van

Delft (d.d. 21 September 1841, no. 436).

Waarom van de fabrieken te Vlaardingen geen statistische opgaven

werden verstrekt, is niet duidelijk. Vermoedehjk verkeerde dit ge-

meentebestuur in denzelfden waan als enkele andere, dat de Regeering

alleen opgave verlangde aangaande de textielfabrieken, hetgeen toch niet

het geval was.

Woerden zond „statistieke opgaven in originali". Deze heeft de Gouver-

neur waarschijnlijk ook, zonder daarvan afschrift te laten nemen, aan den

Minister gezonden; de hierbedoelde staat is althans niet meer bij de ter

beschikking staande documenten betreffende Zuid-Holland aanwezig.
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Het blijkt dat deze opgaven op eenige steenfabrieken betrekking hadden.

Om dezelfde reden als bij Woerden genoemd, ontbreken vermoedelijk de

statistische gegevens „betreffende de (in Gouda aanwezige) twee voornaam-

ste fabrieken, namelijk der pijpemakerijen en der touw- en kleingaren-

fabrieken".

No. 53. — 1841, SEPTEMBER 6. — DE KAMER VAN KOOPHANDEL
EN FABRIEKEN TE LEIDEN AAN BURGEMEESTER EN WET-

HOUDERS VAN LEIDEN.

(Afgedrukt door Posthumus, Economisch -Historisch Jaarboek IV,

biz. 13.)

No. 54. — 1841, SEPTEMBER 8. — BURGEMEESTER EN WET-

HOUDERS VAN DELFSHAVEN AAN DEN GOUVERNEUR VAN

ZUID-HOLLAND.

(Afgedrukt door Aalberse, Een onbekende enquete, biz. 33).

No. 55. — 1841, SEPTEMBER 13. — BURGEMEESTER EN WET-

HOUDERS VAN SCHIEDAM AAN DEN GOUVERNEUR VAN

ZUID-HOLLAND.

Ter beantwoording Uwer missive, in dato 17 Augustus j. 1.,

no. 1558/17068, dient dat, zooverre het ons voorkomt, geene fa-

brieken of werkplaatsen zich in onze stad bevinden, die vallen in

het aangeduide punt sub no. 1 der missive van Z.Exc. den Minis-

ter van Binnenlandsche Zaken van den 6 Juli 1841 1.1., no. 168, bij

de Uwe hiervoren kopylijk overgelegd.

Het getal der hier bestaande fabrieken en trafieken is het

volgende.

Dertig jeneverstokerijen, die, wanneer zij werken, door vol-

wassen personen gedreven worden.

Een hjmkokerij, welke alleen in den zomer werkvolk gebruikt

en dus mede niet in de termen valt.

Een kurksnijderij, welke met slechts vier volwassenen en met

veertien jongens van 12 tot 14 jaren werkzaam is, en alwaar de

tijd van werken genoeg toelaat om onderwijs te ontvangen.

Een papiermolen, alwaar vier knechts, twee jongens en eene

meid werkzaam zijn en ook onzes inziens niet in die bedosling

vallen.
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Voor het overige gebruiken de ambachtsbazen weinig jongens

in hun werk, dewijl zij geen fabrijksmatigen arbeid verrigten.

In 't algemeen is er, en vooral nu zal er door de vergrooting van

het stadsschoolgebouw de gelegenheid voor alle behoeftige kinde-

ren zijn om behoorlijk ondenvijs te genieten, waardoor het be-

stuur, geholpen door de plaatsehjke schoolcommissie, in den geest

van Zijne Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken voor de

opvoeding der jeugd al het mogehjke zal aanwenden.

No. 56. — 1841, SEPTEMBER 17. — BURGEMEESTER EN WET-
HOUDERS VAN DORDRECHT AAN DEN GOUVERNEUR VAN
ZUID-HOLLAND.

In voldoening aan de missive van Uwe Exc. van den 1 7enAugus-

tus 1841, no. 1558/17068, waarbij Uwe Exc. ons gehefde te doen

toekomen afschrift eener missive van Z.Exc. den Minister van
Binnenlandsche Zaken van den 6en July laatsleden no. 168 (6e

afdeeling), alsmede copien van de daarbij behorende stukken,

strekkende om eenige inlichtingen te bekomen aangaande de op-

neming en in werkzaamheid stellen van jonge kinderen in fabrie-

ken of werkplaatsen van gelijken aard, ten einde Uwe Exc. in den

geest dier missive binnen eene maand, voor zooveel deze stad be-

treft, deswegens de noodige bijzonderheden, verzeld van onze

consideratien en advies, mede te deelen, hebben wij de eer Uwe
Exc. bij deze te berigten, dat wij omtrent de punten, in des minis-

ters bovengemelde missive vervat, de noodige informatien te dezer

stede hebben doen inwinnen en bevonden, dat zich alhier geene

andere fabrieken of werkplaatsen, waarin jonge kinderen worden

opgenom.en en in 't werk gesteld, bevinden dan de volgende:

een zijde-, galons- en passementerie van zijde, wol of kemels-

haar-, en een stalenpennen fabriek,

de eerste gelegen binnen de stad Dordrecht, de tweede onder

't grondgebied dezer stad.

In de eerste werken 3 1 a 32 personen, zoo van het mannelijk als

vrouwehjk geslacht; derzelver werkuren zijn des morgens van 5

tot 8 ure, en word alsdan een kwartier uurs rust gegeven. Ver-

volgens van kwartier over 8 ure tot 12 ure, en is alsdan de rusttijd

1 1 uur. Van half 2 tot 4 ure, en rusten alsdan een kwartier uurs,

en werkt men tot 9 ure ; doch na het saizoen is, wordt er van 7 of

ure 8 om de schadelijkheid van het licht niet gewerkt.
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In dezelve is geen machinerie, sommige weefgetouwen worden

door hefboomen zooals gewoonlijk in beweging gebragt.

De loonen zijn voor kinderen van 1 1 tot 12 jaren 30 cents per

dag. De loonen zijn voor kinderen, die langer gewerkt hebben, 50

cent per dag. De loonen zijn voor de eerste klasse / 1
.— per dag.

In de tweede, de stalenpennefabriek, werken 3 jongens van 13

tot 18 jaren, 9 meisjes van 13 tot 16 jaren.

De werkuren zijn van 's morgens 6 tot 's avonds 10 ure, als van

6 tot 8 ure, en dan een half uur rusten ; van half 9 tot 1 2 ure, en

dan 2 uren rusten ; van 2 tot 7 ure, en dan | uur rusten, en einde-

lijk van 8 tot 10 ure.

De werklonen zijn van 80 cents per week tot / 1.50 van de

meisjes; de jongens / 1.50 per week; de drie groote verdienen

/ 6 — per week.

In dezelve fabriek is geene machinerie.

Op Zon- en feestdagen wordt in die fabrieken niet gewerkt.

Het is ons niet mogelijk geweest van de bovengemelde twee

fabrieken meer naauwkeurige bijzonderheden op te geven, en

moeten aUeen nog maar als onze consideration en advies hierbij

voegen, dat het ons is voorgekomen, dat er voor de kinderen in die

beide fabrieken eene betameUjke tijd van rusten overbhjft en

alzoo voor derzelver gezondheid geen schadelijke gevolgen kan

hebben, terwijl op Zon- en feestdagen geen arbeid wordende ver-

rigt, zij in staat gesteld zijn hunne godsdienstige vorming te

bevorderen.

No. 57. — 1841, SEPTEMBER 23. — BURGEMEESTER EN WET-

HOUDERS VAN GORINCHEM AAN DEN GOUVERNEUR VAN

ZUID-HOLLAND.

Ter voldoening van Uwer H.E.G. missive van den 17en Augus-

tus j.l., no. 1558 en 17068, betreffende het arbeiden van jeugdige

werklieden in fabrieken en andere werkplaatsen, hebben wij de

eer U.E.G. het navolgende mede te deelen.

1. Dat de eenige fabriek alhier, die ten deze in aanmerking

komt, is de zijdeweverij van den heer F. Vellicus.

2. Dat die fabriek binnen deze stad gevestigd is.

3. Dat daarin arbeiden 6 mannelijke en 2 vrouwelijke personen

van 15 tot 18 jaren oud, onder welk getal 2 mannelijke en een



VOLGENS DE ENQUETES VAN 1841 EN 1860. 171

VTOuwelijke arbeiders gevonden worden, die buitenlanders zijn;

voorts 7 leerlingen van 12 tot 15 jaren oud, waaronder 6 manne-

lijke en een vrouwelijke. De stand der ouders van de Nederland-

sche arbeiders is dien van arbeiders of kleine winkeliers. Eenige

derzelve worden in den winter bedeeld.

4. In die fabriek zijn dagelijks, de Zon- en feestdagen uitgezon-

derd, 12 uren tot arbeiden gesteld, waarvan echter twee vrije uren

worden toegestaan, zoodat er eigenlijk slechts gedurende 10 uren

gewerkt wordt.

5. De vrouwen houden zich onledig met afhaspelen en ketting-

maken (divider et ourdisser) ; de mannen weven de stoffen, de

jongens maken spoelen en zoodra zij goed kunnen zuiveren en

daartoe sterk en groot genoeg zijn, worden zij op het weefgetouw

geplaatst; de meisjes leeren afhaspelen en het kettingscheren.

6. De werktuigen bestaan in gewone weefgetouwen, waarvan

er 10 in gang zijn ; die a la Jacquard zijn niet in werking; voorts in

eene machine om af te haspelen en eene om den ketting te scheren,

mitsgaders in de kleine werktuigen, die tot een voUedig weefge-

touw behooren.

7. Die werktuigen worden door handen en voeten in beweging

gebragt.

8. De wevers verdienen 80 a 90 cents daags; de afhaspelaar-

sters en kettingscheersters 60 a 70 cents ; de weversleerlingen 30 a

60 cents; de aankomelingen 15 a 60 cents, en de leerlingen, die

spoelen maken, 5 a 12 cents.

9. Er is ruime gelegenheid alhier tot het ontvangen van school-

en godsdienstig onderwijs, waartoe aan de kinderen ook buiten

de vrije uren den tijd wordt gegund.

10. In bedoelde fabriek geschiedt geen verstrekking in natura

in mindering van het werkloon.

Wij vleyen ons hierdoor aan Uwer H.E.G. bovenaangeduide

aanschrijving voldaan te hebben, dewijl wij U.E.H.G, geene con-

sideratien betreffende het behandelde onderwerp hebben mede
te deelen, als komende ons de inrichting in de bedoelde fabriek

onberispelijk en onschadelijk voor.

No. 58. — 1841, SEPTEMBER 24.— BURGEMEESTER EN WETHOU-
DERS VAN DELFTAAN DEN GOUVERNEUR VAN ZUID-HOLLAND.

(Afgedrukt bij Aalberse, Een onbekende enquete, biz. 29.)
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No. 59. — 1841, SEPTEMBER 25. — BURGEMEESTER EN WETHOU-

DERS VAN VLAARDINGEN AAN DEN GOUVERNEUR VAN ZUID-

HOLLAND.

Ten gevolge van Uwe Exc. missive van den 17en Augustus 1.1.,

herinnerd onder dagteekening van 20 dezer, 9e afd. 1558/19782,

hebben wij de eer te berigten aangaande de opneming en het in

werkzaamheid stellen van jonge kinderen op werkplaatsen of

fabrieken, dat sedert een aantal jaren in deze stad is gevestigd

eene armen-inrigting voor kinderen van bedeelde personen, onver-

schillig van welke godsdienst, waarin des morgens, 's middags en

's avonds aan ongeveer 150 leerlingen onderwijs wordt gegeven in

het lezen, schrijven, rekenen, zingen enz. ; dat daarvan tusschen

de 40 en 60 der grootsten en meest gevorderden alleen des avonds

dit onderwijs genieten en over dag door het breyen van haring-

netten, ten getale van 5 a 600 a / 1 .50 eene som van 7 a 900 gulden

verdienen, die geheel aan de ouders wordt uitgedeeld, en dat ge-

noemde inrichting in deze stad op den duur heeft beantwoord aan

het oorspronkelijk doel om de behoeftigste klasse van der jeugd

af aan de noodigste kundigheid aan te leeren en aan gezette

bezigheid te gewennen, waardoor zij gedeeltelijk in hun eigen

onderhoud kunnen voorzien of althans eenige verdienste erlangen.

Overigens worden alhier veele kinderen van den visschersstand

reeds vroeg naar zee medegenomen, aldaar gehardt tegen onge-

makken en opgeleid tot varensgezellen, waarbij zij al spoedig ook

kleine verdiensten hebben en althans niet meer tot last en onder-

houd voor de moeders zijn,

Eindelijk worden ook nog op enkele fabrieken jongens of jon-

gens en meisjes gebruikt tegen een gering aan hun werk geeven-

redigd loon.

No. 60. — 1841, SEPTEMBER 28. — BURGEMEESTER EN WET-

HOUDERS VAN LEIDEN AAN DEN GOUVERNEUR VAN ZUID-

HOLLAND.

(Afgedrukt door Aalberse, Een onbekende enquete, biz. 25.)

No. 61. — 1841, OCTOBER 25. — BURGEMEESTER EN WET-

HOUDERS VAN ROTTERDAM AAN DEN GOUVERNEUR VAN
ZUID-HOLLAND.

(Afgedrukt aldaar, biz. 35.)

I
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No. 62. — 1841, NOVEMBER 5. — BURGEMEESTER EN WET-

HOUDERS VAN WOERDEN AAN DEN GOUVERNEUR VAN ZUID-

HOLLAND.

Gevolg gevende aan U.H.E.G. aanschrijving, in dato 17 Augus-

tus 1841, no. 1558/17068, strekkende om eenige inlichtingen te

bekomen aangaande de opneming en in werkzaamheid stelling

van jonge kinderen in fabrieken of werkplaatsen van gelijken

aard, zoo hebben wij de eer, ingevolge bij ons ingekomen opgave

der onderscheidene fabriekanten, U.H.E.G. den staat bij deze te

doen toekomen, U.H.E.G. in consideratie gevende, dat met be-

trekking dezer fabrieken weinig of geene verkeerde of nadeelige

invloed bestaat op de weinige jeugdige jongelingen en meisjes,

daarin werkzaam, daar dezelve eerst maar weinige uren daags

werkzaam zijn, bij regenachtig weder in het geheel niet werken,

en daar de werktijd zich alleen bepaalt van 1 April tot medio

October; dezelve de geheele wintertijd, om niet, uit het stedelijk

schoolfonds ter school gaan, alsmede door de leeraren der onder-

scheiden godsdiensten, zoowel des zomers als des winters, gods-

dienstig onderwijs genieten, waarom wij, om een en andere rede-

nen, U.E.H.G. vermeenen te mogen adviseeren, dat de aanschrij-

ving van Z.Exc. den minister van Binnenlandsche Zaken wat het

verzuim van school- en godsdienstig onderwijs betreft, alhier min-

der van toepassing is, terwijl wij tevens de vrijheid nemen aan te

merken, dat bovengemelde werkzaamheden in de vrije lucht bij

goed weer en niet in besloten localen verrigt worden, zoodat, wat

de gezondheid der kinderen betreft, hieromtrent ook geen aan-

merkingen kunnen vallen.

No. 63. — 1841, NOVEMBER 12. — BURGEMEESTER EN WETHOU-
DERS VAN 'S GRAVENHAGE AAN DEN GOUVERNEUR VAN
ZUID-HOLLAND.

U.H.E.G. heeft bij missive van 17 Augustus 1.1., no. 1558/17068,

ten fine van consideratien en advies toegezonden afschrift eener

missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 6 Juli

bevorens, no. 168 (9e afd.), betrekkelijk het in werkzaamheid

stellen van jonge kinderen in fabrieken of werkplaatsen van ge-

lijken aard.
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Na eene aandachtige overweging van deze zaak en onderzoek

van hetgeen ten deze aanzien in onze stad bestaat, is het ons voor-

gekomen, dat eigenlijk alhier geene fabrieken of werkplaatsen van

zoodanigen aard en natuur gevonden worden, als in de missive

van Z.Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken bedoeld wor-

den en als in andere landen, voornamelijk Engeland, aanwezig

zijn, in welken namelijk hoofdzakelijk en in grooten getale jonge

kinderen met aanhoudende fabriekmatigen, meestal zittenden en

voor de gezondheid nadeeligen arbeid bezig gehouden en daardoor

ook in het ontvangen van wetenschappelijk en godsdienstig

onderwijs op^de scholen verhinderd worden.

In de pletterij en gieterij van E. B. L. Marits en Co. op het

Zieken worden wel tusschen de 100 en 150 jongens van 8 tot 17

jaren oud in het werk gesteld, meestal tot het hakken van centen

en het uitzoeken van spijkers, doch dezen arbeiden evenals de

volwassenen in de gewone werkuren, gaan 's middags weg om te

eten, en aan hen wordt ook de gelegenheid niet onthouden om op

de stadsarmenschool op de Amunitiehaven, die niet zeer verwij-

derd is, onderwijs te ontvangen. En wij twijffelen daarenboven

of deze fabriek nog wel onder die gerangschikt kan worden,

welke de Minister van Binnenlandsche Zaken op het oog heeft en

omtrent welke op het voorbeeld van andere landen wettelijke

bepalingen in het belang der arbeidende kinderen zoude behooren

gemaakt te worden.

No. 64. — 1841, NOVEMBER 30. — BURGEMEESTER EN WET-

HOUDERS VAN GOUDA AAN DEN GOUVERNEUR VAN ZUID-

HOLLAND.

(Afgedrukt door Aalberse, Een onbekende enquete, biz. 44.)

No. 65.— 1841, DECEMBER 16. — DE GOUVERNEUR VAN ZUID

HOLLAND AAN DEN MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN.

Ten einde zoo voUedig mogelijk aan Uwe Exc.'s missive van

den 6en Juli 1.1., no. 168 (9e afd.), te kunnen voldoen, heb ik het

nuttig geacht de daarin verlangde inlichtingen betreffende het

opnemen en in werkzaamheid stellen van jonge kinderen in fa-

brieken of werkplaatsen van gelijken aard van de onderscheidene

stedelijke besturen in dit gewest in te winnen, hetgeen dan ook
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oorzaak is, dat ik mij eerst nu in de gelegenheid zie gesteld om de

vereischte opgaven en consideratien aangaande deze belangrijke

aangelegenheid aan Uwe Exc. mede te deelen.

Ik geef mij dienvolgens de eer Uwe Exc. nevens deze aan te

bieden afschriften der missives van de besturen van 's Graven-

hage, Leiden, Dordrecht, Delft, Gorinchem, Vlaardingen, met het

bij die van Leiden behoorende rapport van de Kamer van Koop-
handel en Fabrieken aldaar, alsmede de statistieke opgaven van

de besturen van Woerden en Goiida in originali; terwijl die der

steden Rotterdam, Schiedam, Maassluis en Delfshaven mij heb-

ben te kennen gegeven, dat zich aldaar geene fabrieken of werk-

plaatsen van den bij Uwer Exc.'s missive bedoelden aard bevin-

den.

Ik vermeen mij kortheidshalve aan al deze stukken te mogen
gedragen, daar toch, zoo ik vertrouw, al de door Uwe Exc. aange-

duide punten volkomen zijn toegelicht; evenwel voeg ik hierbij de

opmerking, dat, hoezeer het wenschehjk zoude moge zijn om, vol-

gens het voorstel van het bestuur van Leyden, de rusttijd voor de

arbeidende kinderen in al de fabrieken aldaar op een en hetzelfde

tijdstip door de gezamenlijke fabriekanten te doen bepalen, een

dergelijke maatregel echter, naar mijn inzien, bezwaarhjk over

het algemeen kan worden voorgeschreven, vermits toch aan de

belanghebbenden moeyelijk deswegens eenige stellige verpligting

kan worden opgelegd. Meer kan ik mij vereenigen met het voorstel

van gedacht bestuur betreffende de doelmatigheid van de weder-

invoering der zoogenaamde livrets of zakboekjes voor de werk-

lieden.

Ofschoon ik met genoegen hier kan bijvoegen, zooals trouwens

uit de opgaven blijkt, dat over het algemeen in dit gewest voor de

in de fabrieken arbeidende kinderen de gelegenheid is opengesteld

om van de scholen gebruik te maken, hetgeen ontwijffelbaar ge-

lukkig op hunne gedragingen moet invloeyen, zoo moet ik echter,

op de gronden in Uwer Exc. missive naar waarheid uiteengezet, in

hare gevoelens deelen, dat het voor de maatschappij van een on-

betwistbaar belang kan worden geacht om, tot zooveel mogelijke

voorkoming van het ligt te ontkiemen kwaad en ter bevordering

van zedelijkheid en goed gedrag onder de arbeidende klasse, van
gouvernementswege doeltreffende maatregelen te beramen; ter-

wijl ik eindelijk geloof, dat er zoowel in de Engelsche bill als in de
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Pruissische verordening zeer veel goeds voorkomt, hetwelk ook

hier te lande met een gewenscht gevolg zoude kunnen worden

daargesteld.

NOORD-HOLLAND.

Het antwoord van den Gouverneur der provincie Noord-HoUand op de

Ministerieele Enquete 1841 is zeer uitvoerig {no. 68). De daarbij behooren-

de staat ontbreekt echter, doch waar de Gouverneur in dat schrijven mede-

deelt, „dat de daarop vermelde fabriekinrigtingen alien in de steden Am-

sterdam en Haarlem tehuis behooren", kon — daar de antwoorden dezer

Gemeenten aan den Gouverneur niet ontbreken — de staat gereconstru-

eerd worden. De op die wijze samengestelde staat volgt hieronder. Daar-

nevens dienen echter nog enkele kantteekeningen te worden gemaakt.

Wat Amsterdam betreft, daaromtrent zijn de opgaven van de leeftijden

der arbeiders zoodanig, dat zij moeilijk in de tabel waren onder te bren-

TEXTIEL-INDUSTRIE IN NOORD-HOLLAND IN 1841.

Gemeente en soort

der fabrieken.
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gen. Immers de katoen- en wattenfabriek geeft op: 20 jongens oud van 10

tot 17 jaren en 13 meisjes van 12 tot 24 jaren; de wolfabriek: 34 meisjes

van 14 tot 30 jaren; ja, de onder de diverse industriegn opgenomen koffie-

lezerij noemt zelfs 20 meisjes van 8 tot 30 jaren. Daarom is het voor daze

provincie niet wel mogelijk het percentsgewijze aantal fabrickskinderen

vast te stellen. Doet men dit echter voor de Haarlemsche fabrieken alleen,

die dan toch de belangrijkste waren, dan komt men op een percentage van

ruim 13.

De arbeidsduur was vooral in de Haarlemsche textiel-industrie zeer

lang. Het is mogelijk, dat deze lange werktijden verband hidden met het

feit, dat het hier een bedrijf met krachtwerktuig gold.

Uitvoeriger behoeft echter niet op de op Amsterdam en Haarlem be-

trekking hebbende gegevens te worden ingegaan, daar deze in het reeds

hiervoren aangehaalde boekje van Prof. Aalberse werden afgedrukt.

No. 66. — 1841, SEPTEMBER 10. — BURGEMEESTER EN WET-

HOUDERS VAN AMSTERDAM AAN DEN GOUVERNEUR VAN

NOORD-HOLLAND.

(Afgedrukt door Aalberse, Een onbekende enquete, biz. 35.)

No. 67. — 1841, SEPTEMBER 21. — BURGEMEESTER EN WET-

HOUDERS VAN HAARLEM AAN DEN GOUVERNEUR VAN

NOORD-HOLLAND

.

(Afgedrukt aldaar, biz. 47.)

No. 68. — 1841, OCTOBER 12. — de gouverneur van NOORD-

HOLLAND AAN DEN MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN.

Uit de inzage van den nevengaanden staat het bedoelde

overzigt aanbiedende, zal Uwe Exc. ontwaren, dat de daarop

vermelde fabriekinrigtingen alien in de steden Amsterdam en

Haarlem tehuis behooren. In de overige steden en gemeenten

van dit gewest worden of geene of alleen zoodanige fabrieken

gevonden, welke hetzij uit den aard van den arbeid, die in dezelve

verrigt wordt, hetzij door hunnen geringen omvang, voor het

doel, waartoe de tegenwoordige opgave verlangd wordt, niet in

aanmerking behooren te komen. Mij uit dien hoofde bij het inge-

stelde onderzoek te dezer materie tot de beide opgenoemde steden

bepaald hebbende, heb ik overigens de besturen derzelve met

debedoelingenderregeering bekend gemaakt, en hen aangespoord

NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK VIII. 12
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tot de mededeeling van al zoodanige aanmerkingen of inlichtin-

gen als waartoe plaatselijke of andere omstandigheden hen aan-

leiding mogten geven of welke zich aan hen bij de opzettelijke

overweging van het onderwerp mogten voordoen. Van de be-

rigten, die daarop bij mij van evengemelde besturen ontvangen

zijn, geef ik mij de eer een afschrift hiemevens over te leggen.

Eigenlijk verdient de opgave wegens de stad Haarlem alleen

eene bijzondere opmerking. Uit dezelve bhjkt, dat in de te dier

stede gevestigde drie grootere fabrieksetablissementen een getal

van 689 1) jongens en meisjes, waaronder 178 van 10- tot 14-

jarigen ouderdom, aan den arbeid deelnemen. Voorts, dat in

dezelve des zomers 10, 12 a 13 uren daags wordt gewerkt, en des

winters zoolang het dag is, behalve in de Phoenix, alwaar des

winters gedurende 12 uren wordt gearbeid.

Eindelijk, dat aan de kinderen, in die fabrieken werkende, ge-

legenheid wordt gegeven tot het bezoeken van de avondscholen,

waartoe het mede niet aan gepasten aandrang van de zijde der

fabriekanten schijnt te ontbreken, hoezeer het gebruik, hetwelk

van die gelegenheid door de kinderen van de Phoenix des winters

wordt gemaakt, natuurlijk uit hoofde van de lengte van hunnen

werktijd als volstrekt onbeduidend is aan te merken.

Wanneer ik nu deze opgaven toets aan de bepalingen, der bij

Uwe Exc.'s missive overgelegde Engelsche en Pruissische ver-

ordeningen op het stuk van den fabriekmatigen arbeid, door kin-

deren verrigt wordende, dan is er mijns bedenkens slechts een

enkel punt, waaromtrent tusschen die verordeningen en den

staat van zaken in de fabrieken te dezer stede geen volkomen

overeenstemming bestaat, het punt namelijk betreffende den

duur van den arbeid, die van de kinderen tusschen de 10 en 14

jaren gevorderd wordt. Te dien opzichte is de afwijking zelfs in

het oog loopend. En inderdaad mag men zich niet ontveinzen,

dat de arbeid, die alhier aan kinderen beneden de 14 jaren wordt

opgelegd, in verband met de over het algemeen niet zeer vroege

ontwikkeling van het lichaamsgestel bij onzen landaart, als

overdreven moet worden aangemerkt. Ik aarzel tenminste geen

oogenblik om te dien aanzien aan de bepalingen der Engelsche

en Pruissische verordeningen de voorkeur te geven.

Ook moet ik nog opmerken, dat, ofschoon door het openstaan

') Dit komt niet overeen met de getallen in den staat op biz. 176.
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van een genoegzaam getal avondscholen er voor de kinderen

gelegenheid bestaat tot het bekomen van onderwijs, die gelegen-

heid echter mijns inziens verre is om als voldoende te kunnen

worden beschouwd. Immers ligt het in den aard der zaak, dat

na eene gedurende 10 of meerdere uren gerekten arbeid bij

kinderen van zulk eenen jeugdigen leeftijd generlei opgewektheid

noch vatbaarheid kan bestaan om een geregeld onderwijs te

volgen en dat alzoo het nut, hetwelk zij daarvan trekken, in den

regel al zeer beperkt moet zijn. Hierop maakt natuurhjk het

onderrigt, dat op de Zondagsscholen genoten wordt, eene gunstige

uitzondering, doch is het mij niet gebleken, dat zoodanige scholen

in deze stad gehouden worden.

En hiermede zoude ik van deze zaak kunnen afstappen, indien

ik niet bij Uwe Exc.'s opgemelde missive was aangezocht ge-

worden om haar ook mijne gedachten over de materia in het

algemeen te doen kennen, waartoe ik mij veroorloof de volgende

consideratien onder de aandacht van Uwe Exc. te brengen.

In hoeverre er in Nederland reeds dadelijk behoefte bestaat

aan voorzieningen tegen het misbruik, hetwelk van het doen

arbeiden van kinderen in fabrieksinrigtingen kan gemaakt

worden, durf ik niet beoordeelen, als niet genoegzaam bekend

zijnde met den omvang en de speciale omstandigheden dier

inrigtingen over de geheele uitgestrektheid des rijks. Mijns in-

ziens echter is het genoegzaam, dat er zich hier en daar ver-

schijnselen voordoen, welke het ontstaan van het gevreesde

kwaad doen voorspellen, om de voorzorg der regering, ten einde

door gepaste maatregelen het euvel in de geboorte te smoren,

volkomen te kunnen wettigen. En dat er werkelijk zoodanige

verschijnselen aanwezig zijn, hiervan strekt mij het opgetee-

kende in Uwe Exc.'s missive ten bewijze.

Hoogst moeielijk evenwel komt mij het vraagstuk voor, waarin

de maatregelen zouden behooren te bestaan, welke in deze ter

bereiking van het beoogde doel met vrucht kunnen aangewend

worden. Men heeft hier met twee gewichtige hinderpalen te

worstelen: het eigenbelang der fabriekanten en den onwil of de

zorgeloosheid der ouders.

Hoe groot de waakzaamheid der regering ook moge zijn, hare

magt zal wel altoos te kort schieten om den schadelijken invloed

der ongunstige omstandigheden geheel en al te ontzenuwen.
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Bovendien vorderen de belangen der nijverheid, dat men haar

geene te bezwarende voorwaarden oplegge, welke in eenen tijd

van schier overdreven concurrentie haar totaal bederf ten gevolge

zouden kunnen hebben.

Ik moet dus herhalen, dat ik de oplossing van het vraagstuk

voor hoogst moeyelijk houde. Gaarne evenwel erken ik, dat de

Engelsche en Pruissische verordeningen op dit stuk zeer nuttige

en doelmatige bepalingen behelzen, welke het misschien het

veiligst zal wezen bij de regeHng der zaak voor ons vaderland als

rigtsnoer te volgen, tot welk gevoelen ik te eerder zou overhellen,

uit aanmerking dat beide verordeningen de resultaten zijn van

eene rijpere en vollediger ondervinding dan tot dusverre hier te

lande, alwaar het fabriekwezen nog slechts in de geboorte is,

is kunnen verkregen worden. De zaak is ook van dien aard, dat

bij het aanwezen van hetzelfde kwaad in verschillende landen

genoegzaam dezelfde middelen van voorziening kunnen aange-

wend worden.

De middelen, bij de wet aan te wijzen, zouden voor ons land

naar mijne wijze van beschouwen kunnen bestaan:

le. in de bepaling, dat geen kind beneden den vollen

ouderdom van 9 jaren tot geregelden fabriekarbeid mag gebezigd

worden; dat kinderen beneden de 13 jaar niet meer dan 8 uren

en tot bereikten 18-jarigen ouderdom niet meer dan 12 urcn

daags aan het werk gesteld mogen worden; eindelijk dat tot

laatstgemelden ouderdom niemand tot den fabrieksarbeid mag
worden toegelaten, dan voorzien van een getuigschrift van eenen

bevoegden geneesheer, ten blijke dat hij bekwaam is om de ver-

moeyenissen van den arbeid te kunnen doorstaan;

2e. in de bepaling, dat geene kinderen in de fabrieken mogen
worden aangenomen, die niet kunnen bewijzen van de aanwezige

gelegenheid tot het bekomen van onderwijs een vlijtig gebruik te

hebben gemaakt; en voorts, dat de kinderen op de fabrieken

verpligt zijn tot hun zestiende jaar minstens twee uren iederen

dag, bij tusschenpozing van den arbeid, tot het bekomen van

burgerhjk en godsdienstig onderwijs te besteden. Door laatstge-

melde bepaling zoude derhalve eenigzints worden afgeweken

van het beginsel, volgens welke het schoolonderwijs hier te lande

niet verpligtend is, maar deze afwijking komt mij voor door hare

noodzakelijkheid voldoende gewettigd te worden.
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Tot verzekering van de stipte naleving van deze wettelijke

bepalingen zoude natuurlijk een nauwlettend toezigt van de

plaatselijke politic vereischt worden en daartoe aan dezelve bij

de wet de noodige volmagt kunnen worden verleend.

Ik zoude het niet geraden achten om de voorzieningen in deze

materie verder uit te strekken, ten ware men nog bij deze zelfde

gelegenheid aan de regering de middelen aan de hand mogt willen

geven om te verhoeden, dat niet de gezondheid der fabriekwerk-

sters, onverschillig van welken ouderdom ook, door den schade-

lijken invloed van ongeschikte of te bekrompen localiteiten

worde benadeeld, eene voorzorg welke ik niet geloof, dat als

overtollig of ongepast zal kunnen aangemerkt worden en welke

ook in een te nauw verband staat met de zorg voor het opko-

mend geslacht, dat tot den fabriekmatigen arbeid opgeleid wordt,

dan dat dezelve niet gevoegehjk onder de voorzieningen, tot

laatstgemeld onderwerp betrekkelijk, zou kunnen worden be-

grepen. En wanneer men in aanmerking neemt, dat bij de op-

rigting van fabrieken uit het oogpunt van de veiligheid der inge-

zetenen en zelfs van hunne geriefehjkheid een voorloopig onder-

zoek wordt vereischt, dan zal men het wel niet kunnen laken, dat

insgelijks uit het oogpunt der gezondheid voor de belangen der

bevolking in de fabrieken, die zelve zoo zelden in staat is daar-

voor te kunnen waken, een nauwlettend toezigt vanwege het

openbaar gezag worde aanbevolen.

II. DE LUTTENBERG-ENQUETE IN 1841.

In Januari 1 84 1 verscheen van de hand van G. Luttenberg, secretaris van

ZwoUe, een boekje getiteld : „Proeve van onderzoek omtrent het armwezen

in ons vaderland en naar de meest doeltreffende middelen, die verder, ter

verbetering van het lot der armen, zouden kunnen aangewend worden."

Die middelen worden aan het eind van het boekje opgesomd (biz.

153 e. v.). Een daarvan heeft betrekking op hetzelfde onderwerp als dat,

waamaar door de beide ministerieele enquetes van 1 841 en 1860 een onder-

zoek werd ingesteld. Dit middel was: „De invoering eener verordening,

ten aanzien der toelating van kinderen als werkheden in fabrijken".

Luttenberg, die zijn boekje aan den koning had gezonden, had het

succes, dat de Minister van Binnenlandsche Zaken daarop de conside-

ratien en het advies der provinciale besturen verzocht.
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No. 69. — 1841, MAART 15. — DE MINISTER VAN BINNEN-

LANDSCHE ZAKEN AAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-

BRABANT.

Het werkje. getiteld: „Proeve van onderzoek omtrent het

armwezen in ons vaderland", waarvan U. E. G. A. hiernevens

een exemplaar gevoegd zullen vinden, is door den schrijver, de

heer G. Luttenberg, stedelijk secretaris en lid van het algemeen

armbestuur te Zwolle, den koning aangeboden. Zulks heeft aan-

leiding gegeven, dat daaromtrent aan Z.M. een rapport is uit-

gebragt, tengevolge waarvan ik door H. D. Z. ben gemagtigd

geworden om de aandacht der plaatselijke besturen en der admini-

stratien van de onderscheiden instellingen van weldadigheid be-

paaldelijk op hetzelve te doen vestigen.

Dientengevolge heb ik de eer U. E. G. A. bij deze te verzoeken

om voor zooveel derzelver provincie betreft, wel aan de voormelde

beschikking des konings te willen voldoen.

Die beschikkingen vindt haren grond daarin, dat in het bedoel-

de werkje vele wenken voorkomen, waarvan door de genoemde

besturen en administration welligt een heilzaam gebruik gemaakt

kan worden tot bevordering van het welzijn der armen, zoodat

de bekendwording dier besturen en administration met dat werkje

geene andere dan goede gevolgen kan hebben voor het armwezen

in Nederland, hetwelk, door deszelfs hooge belangrijkheid, over-

waardig is om overeenkomstig den geest en de letter der grondwet

ten onderwerp te strekken van de gestadige en ijverige zorgen

van het openbaar bestuur.

Bemoedigend is het overzigt van den gang van het armwezen

in Nederland, in het eerste hoofdstuk van bijgaand werkje voor-

komende ; het tweede hoofdstuk verwekt de overtuiging, dat veel

bezwarender uitkomsten verkregen zouden hebben moeten wor-

den, wanneer niet heilzaam werkende oorzaken hadden bestaan,

welke tegen de nadeelige werking van de in dat tweede hoofdstuk

opgenoemde omstandigheden hebben opgewogen.

Onder die heilzaamwerkende oorzaken bekleedt, bhjkens het

derde hoofdstuk, een zeer voorname plaats de sedert de herstelling

van Neerlands onafhankeUjkheid plaats gehad hebbende daar-

stelling, uitbreiding en door onderscheiden maatregelen bevorder-

de werking der onderscheiden instellingen van weldadigheid.
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Allen, die daartoe hebben bijgedragen, zullen voorzeker in dit

werkje stof vinden om zich te verblijden over de zegenrijke vruch-

ten van hunne tot het welzijn der armen aangewende pogingen,

en de geheele inhoud van hetzelve leidt tot de overtuiging van de

hooge wenschelijkheid, dat al hetgeen reeds is verrigt, met kracht

in stand gehouden en zooveel mogelijk uitgebreid worde, daar

alleen voortdurende en steeds toenemende zorg van alien, die aan

dat welzijn bevorderlijk kunnen wezen, strekken kan om te ver-

hoeden, dat de armoede niet op eene onrustwekkende wijze toe-

neme.

De middelen, die verder, naar des schrijvers oordeel, tot de

bereiking van het oogmerk zouden kunnen worden aangewend,

zijn in het vijfde hoofdstuk vermeld; daaronder bekleedt de eerste

plaats: de bevordering der zedeUjke en godsdienstige verheffing

der lagere volksklasse door eene doeltreffende opvoeding van het

opkomende geslacht, waarvan de schrijver een geregeld plan in

overweging geeft, hetwelk door hem met te meer vertrouwen

wordt voorgedragen, omdat het rust op de grondslagen, welke

daarvan te Zwolle gelegd zijn, van welke hij de uitkomsten proef-

ondervindelijk heeft kunnen gadeslaan en die door hem goed zijn

bevonden.

Veel is er ten dien opzigte reeds hier en daar gedaan, waarvan

de algemeenmaking en uitbreiding voorzeker als hoogst wensche-

lijk beschouwd moet worden. Om echter van de zorg voor de op-

voeding der arme jeugd zoo spoedig en zoovele vruchten te pluk-

ken als de aard der zaak gedoogt, is het volstrekt noodig te trach-

ten voor te komen, dat de ouders door verkeerde voorbeelden en

leiding in de woningen het zaad verstikken, dat op de scholen ge-

strooid wordt; daarom wordt het wenscheUjk geoordeeld, dat

aan de zorg voor de opvoeding der kinderen gepaard worde een

doeltreffend toezigt op de huisgezinnen en personen der behoef-

tigen, door het instellen van commissien tot het bezoeken der vol-

wassenen in hunne woningen. In de laatste tijden zijn daarvan

in sommige steden voorbeelden gegeven, welke niet slechts alleen

de heilzaamste uitkomsten hebben teweeggebragt, maar welke

vooral de overtuiging hebben verwekt van de hooge noodzake-

lijkheid, dat dit middel algemeen worde, en van het groote nut,

dat daardoor kan worden veroorzaakt tot bevordering van het

zedelijk en stoffehjk welzijn van zoovele die, aan zichzelve over-
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gelaten, in eenen toestand verkeren, welke een graad van ver-

waarloozing aanduidt, die alle denkbeeld te boven gaat en waarin

de belangen der menschheid dringende voorziening vorderen.

Ik durf mij veilig verlaten op de medewerking van U. E. G. A. ter

bevordering va.n al hetgeen in derzelver provincie, in verband tot

plaatselijke en andere omstandigheden, tot stand gebragt mogt

kunnenwordenom detoeneming derarmoede zooveel mogelijk voor

te komen en tevens de armen en hun lot te verbeteren ; terwijl mijne

belangstelling in dit gewigtig dienst onderwerp mij bij deze het

verlangen doet uiten, dat U. E. G. A. mij, opvolgend, gelieve be-

kend te maken met al hetgeen in derzelver provincie tot bereiking

van die oogmerken verrigt mogt zijn en verder zal worden.

Door meer bijzonder de aandacht van U, E. G. A. te vestigen

op de beide eerste door den schrijver aangegeven hoofdmiddelen,

waartoe derzelver meest algemeenen aard, als in hunne werking

alle soorten van behoeftigen omvattende, als vanzelve aanleiding

geeft, heb ik geenszins ten doel die aandacht af te trekken van de

verdere door den schrijver in overweging gebragte middelen,

waaronder er zich voorzeker onderscheidene bevinden, welker

verwezenhjking, daar waar die kan plaats hebben, als wenschelijk

te beschouwen zou zijn, terwijl bladz. 135 en 136 er al van de aan-

wending meer regtstreeks onder het bereik der regering zoude

zijn, doch omtrent welke ik mij vooralsnog niet genoegzaam voor-

gelicht acht om over de noodzakelijkheid en de doelmatigheid

daarvan mijn gevoelen bepaaldehjk te wettigen; weshalve ik, met

voorkennis des konings, deze gelegenheid bezig om U. E. G. A. te

verzoeken om mij over de laatstbedoelde middelen, in verband tot

en onder vermelding van hetgeen de ondervinding in Uwe pro-

vincie geleerd heeft, ten aanzien der onderwerpen, tot welke die

middelen betrekkelijk zijn, in te lichten.

FRIESLAND.

Het door Luttenberg genoemde middel ter bestrijding der armoede acht-

ten de Gedeputeerde Staten van Friesland, bij schrijven van 30 September

1842, no. 709 41/44, le afd.) „aanprijzenswaardig". Voorloopig gaat het be-

*stuur niet nader hierop in. Eerst nadat het de gevoelens der plaatselijke be-

sturen omtrent dit (en de andere door L. genoemde) middelen heeft inge-

wonnen, komt het hierop terug. Dit geschiedt den 7den Juli 1 843 (no. 3/16)

.
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Maar ook thans zijn de Staten zeer sober in hun uitlatingen. Immers

zij schrijven, dat het middel hun „als algemeene maatregel zeer geschikt

voorkomt".

Het is misschien wel van belang op te merken, dat in het concept over

dit schrijven oorspronkelijk nog een zinsnede heeft gestaan, welke even-

Avel later is doorgestreept. Deze zin was het vervolg op het boven aan-

gehaalde; zij luidde: „hoezeer voor deze provincie van weinige of geene

toepassing, omdat aldaar slechts enkele fabrieken bestaan en er dus ook

weinige kinders worden gevonden, die als werklieden in de fabrieken

arbeiden".

Mogen wij iiit het doorstrepen van dezen zin de gevolgtrekking maken,

dat het den Staten voorkwam, dat het aantal fabriekskinderen toch wel

zoo groot was, dat wettelijke voorzieningen in hun belang ook voor Fries-

land gewenscht was ? VermoedeUjk wel.

GRONINGEN.

Voor zoover dit op het onderwerp, waarvan hier sprake is, betrekking

heeft, is het antwoord van Gedeputeerde Staten hieronder afgedrukt.

No. 70. — 1841, NOVEMBER 23. — GEDEPUTEERDE STATEN

VAN GRONINGEN AAN DEN MINISTER VAN BINNENLANDSCHE

ZAKEN.

Behalve de bovenvermelde verrigtingen, in het belang

van het armwezen, grootendeels van eenen materieelen aard,

moeten wij nog, aan het slot derzelve, de aandacht van Uwe
Excellentie vestigen op de zoodanige, welke tot een meer zedelijk

doel behooren. In de stad Groningen bestaat tot dat oogmerk

eene bewaarschool voor kleine kinderen van armen en behoefti-

gen, welke school van stadswege in den jare 1840 opgerigt, aan-

vankehjk met goed gevolg in werking is, terwijl aldaar vervolgens

voor het onderwijs van deze klasse gelegenheid is op de stads-

armenscholen, waarvan er vier bestonden. Ten platten lande is

er voor het onderwijs der kinderen van behoeftigen behoorlijk ge-

zorgd door het bestaand reglement op het schoolgaan en het be-

talen der schoolgelden. Volgens dit reglement zijn alle kinderen,

zonder onderscheid, schoolpligtig van 5 tot 12 jaren en wordt

voor de minvermogenden, naar gelang van hunne omstandighe-

I
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den, geheel of gedeeltelijk uit het schoolfonds betaald, zoodat

dezelve dus slechts zelden van onderwijs verstoken blijven

Het derde, door den heer Luttenberg aangeprezen mid-

del is de invoering eener verordening ten aanzien van de toelating

van kinderen als werklieden in de fabryken en der bestemming

van een gedeelte van het arbeidsloon in eene spaarkas, bij welke

verordening tevens voor derzelver zedelijke en godsdienstige op-

voeding werd zorg gedragen.

Hoezeer wij de gegrondheid der beweringen van den schrijver

in zijn werkje, bladzijden 88 en 89 voorkomende, geenszins kun-

nen ontkennen, maar integendeel de daarstelling van gepaste ver-

ordeningen misschien nuttig kan zijn, vermeenen wij nogtans,

bij het niet bestaan van zoodanige fabryken in onze provincie

van eenige uitgebreidheid, behalve eene enkele alhier voorhanden,

geene voldoende termen te vinden om onzerzijds op de invoering

der bedoelde verordening aan te dringen, maar de beoordeehng

van de mindere of meerdere doelmatigheid daarvan aan de wijs-

heid van het Gouvemement te moeten overlaten

Ten aanzien van dit punt merkt Luttenberg ^) zelf het navolgende op

:

„Eene tweede aanmerking betreft de kinderen, van beiderlei kunne,

die in de fabrieken arbeiden. De verbazende uitbreiding, die het fabrijk-

wezen in ons vaderland heeft gekregen, bijzonder in die gewesten, waar de

katoenweverijen en andere soortgelijke fabrijken zijn opgerigt, heeft na-

tuurUjk de massa van den arbeid aanmerkelijk vermeerderd ; en die arbeid

is van dien aard, dat tot vele bewerkingen bij voorkeur kinderen kunnen

gebezigd worden. Indien nu evenwel de wezenUjke welvaart van de ouders

en van de kinderen zelve zal bevorderd worden, dan is het volstrekt nood-

zakeUjk, dat er goede bepaUngen bestaan : nopens den tijd van aanneming

der kinderen op zekere jaren en nopens den tijd, dageUjks aan den arbeid

te besteden. En vooral dient niet uit het oog verloren te worden, dat voor

de zedehjke en godsdienstige opleiding der kinderen een vaste tijd wordt

afgezonderd ; dat er een gedeelte van het werkloon in een spaarkas worde

gelegd, enz. Wanneer dit niet gebeurt, dan zoude het te vreezen zijn, dat

men vroeg of laat dezelfde nadeelige gevolgen zoude ondervinden, die

men al sedert lang in de fabriekssteden in Engeland en Frankrijk betreurt,

en waarin men later door bijzondere wetten heeft trachten tegemoet te

komen. De wet die, omtrent dit stuk, verleden jaar in Frankrijk is ont-

^) In diens Proeve van enz., biz. 106/7.
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worpen, bevat onderscheidene voorschriften, die ons zeer geschikt zijn

voorgekomen. Ook hebben wij met veel genoegen gehoord, dat onder-

scheidene fabrikanten in ons vaderland, uit eigene beweging, reeds maat-

regelen hebben ingevoerd, die eene goede strekking hebben om de zede-

lijke opvoeding hunner arbeiders te bevorderen. Te Zwolle is het per-

soneel der katoenweverij onder het toezigt eener commissie uit de armen-

staten, daartoe door de Regering gesteld. Een vaste tijd is afgezonderd

voor het verstandelijk en godsdienstig onderwijs, en een gedeelte van het

werkloon komt in de spaarkas. Soortgelijke doeltreffende bepahngen

bestaan zeker elders ; doch uithoofde wij redenen hebben om te twijfelen

dat zij overal bestaan, en de zaak ons van het hoogste belang toeschijnt,

zoo vermeenen wij het invoeren van bepaalde algemeene voorschriften

als hoogst wenschelijk te mogen beschouwen."

DRENTE.

Na de uitvoerige beschouwingen van den Gouverneur van Drente (zie

hiervddr) ligt het voor de hand, dat Z. Ex. bij het beantwoorden der vragen

voor de Luttenberg-Enquete 1841 naar zijn schrijven van 26 November

1841 verwijst, voorzoover dit hetzelfde onderwerp betreft.

Dit onderwerp betrof, zooals reeds in de eerste afdeehng bij ..Friesland"

medegedeeld werd : „De invoering eener verordening ten aanzien der kin-

deren als werkheden op de fabrieken."

No. 71. — 1842, SEPTEMBER 20. — GEDEPUTEERDE STATEN

VAN DRENTE AAN DEN MINISTER VAN BINNENLANDSCHE

ZAKEN.

C. De invoering eener verordening ten aanzien dertoe-

lating voor de kinderen als werklieden op de fabrieken en der be-

stemming van een gedeelte van het arbeidsloon in eene spaarkas

;

en bij welke verordening tevens voor derzelver zedelijke en gods-

dienstige opvoeding werd zorg gedragen.

De reden van het nemen van zoodanigen maatregel schijnt

daarin gelegen, dat op sommige fabrieken kinderen van zeer jeug-

digen leeftijd in het werk worden gesteld, waardoor zij beroofd

v/orden van de gelegenheid om onderwijs te ontvangen, dikwijls

te zwaar werk voor hunne jeugdige krachten moeten verrigten,

en ddar in hunne nog zoo ontvankehjke gemoederen indnikken
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verkrijgen, welke nadeelig op hunne zedelijkheid en physieken

toestand terugwerken. En wanneer men het oog op de groote fa-

brieksteden van Engeland en Frankrijk slaat, moet men het be-

treuren, dat het beter en goedkooper fabricaat meestal niet dan

ten koste van beide verkregen wordt.

Ook de armen-directien ondervinden den nadeehgen invloed

van het toelaten van te jonge kinderen op de fabrieken en van de

weinige tucht en godsdienstigheid, welke daar heerschen; onbe-

schaafdheid toch en losheid van zeden zijn de vruchtbare moeders

van armoede.

Verstoken van de gelegenheid om het onderwijs bij te wonen,

leeren de kinderen op de fabriek spoedig de gebreken der oudere

arbeiders; zij worden daar ingewijd in zaken, welke tot meer rijpe-

ren leeftijd voor hen hadden moeten verborgen blijven; al spoedig

nemen zij de slechte gewoonte aan om, in plaats van hunne ouders

te ondersteunen of hun geld tot een tijd van mindere verdiensten

of meerdere behoeften op te sparen, hetzelve dadelijk verteren of

te verspelen. Bij het ontstaan van gebrek vervallen zij dan aan de

armenkassen ; ook hunne ligchamen, die het aan frissche lucht en

genoegzame beweging outbroken heeft om zich voordeelig en

krachtig te ontwikkelen, zijn spoediger verzwakt en ongeschikt

tot alle werk; hierdoor behoeven zij ook vroeger en langer dan

anderen de hulp der instellingen van weldadigheid. In ons vader-

land bestaat dit kwaad niet in zoo ergen graad als in Frankrijk en

Engeland, en in deze provincie bijna in het geheel niet, doch dit

is geen reden om den voorgestelden maatregel niet op eene wet-

tige wijze in te voeren. Het is beter en gemakkelijker een toekom-

stig kwaad te voorkomen dan een bestaand kwaad te verhelpen.

Het is evenwel gemakkelijker om het kwaad aan te toonen dan

middelen op te geven om hetzelve op te heffen.

Op het voorbeeld van Engeland en Pruissen zou er bij eene

wet kunnen bepaald worden op welken ouderdom kinderen in de

fabrieken zouden mogen opgenomen worden en gedurende welke

uren dezelve aan het werk zouden kunnen worden gehouden, en

ten dezen opzigte nemen wij de vrijheid ons te refereren aan de

missive van den voormaligen heer Gouverneur dezer provincie,

d.d. 26 November 1841, no. 6877 i).

Het denkbeeld om in alle fabrieken spaarkassen te doen daar-

) Zie hiervoor, no. 13.
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stellen, juichen wij bijzonder toe, daar de ondervinding vooral te

Hoogeveen ons de nuttigheid geleerd heeft van zoodanige inrig-

tingen, waardoor niet alleen een gedeelte van het verdiende loon

wordt bewaard, maar ook de spaarzaamheid bevorderd en veel

kwaad voorgekomen wordt, waartoe anders een betrekkelijke

overvloed van geld ligt aanleiding geeft.

Wat nu en de zedelijke en godsdienstige opleiding der kinderen

betreft, hiervoor zoude bij wettelijke verordeningen kunnen ge-

zorgd worden.

En die verordening zoude stellig de beste zijn, indien er eene

dusdanige konde gemaakt worden, waardoor de fabriekanten in

hun eigen belang verpligt werden om de godsdienstige opvoeding

der kinderen bevorderlijk te zijn. Van de fabriekanten toch hangtin

dezen alles af ; zij zijn de meesters in de fabriek, zij kunnen naar

hunne verkiezing de kinderen laten werken of rusten, toelaten of

wegzenden, hun loon bepalen en bedingen om hun hetzelve geheel

of gedeeltelijk uit te betalen; zij kunnen het zingen van onzede-

hjke liederen en het voeren van slechte gesprekken verbieden.

Zelfs wanneer er wettelijke bepalingen ten deze bestonden, zou

derzelver naleving veelal van de goede of slechte gezindheid der

fabriekanten afhangen.

Intusschen, wanneer het vaststellen van soortgehjke wettige

bepalingen aan te veel bezwaren onderhevig geacht werd, zoude

men welligt door andere middelen het voorgestelde heilzame doel

immers gedeelteUjk kunnen bereiken, b.v. door bij de directie der

Handel Maatschappij te bewerken, dat deze besloot geene leve-

rantien te zullen aannemen dan van fabriekanten, in wier fabrie-

ken de voorgestelde middelen werden aangewend. Hierdoor zou

reeds een groot gedeelte der fabrieken in ons vaderland gewonnen

zijn, speciaal de calicots-weverijen, in welke de meeste kinderen

tot fabriekarbeid worden gebezigd.

Als de zedehjkheid in eene fabriek vooral zuUende bevorderen

achten wij dat, behalve het toezigt eener commissie, doelmatig

zou zijn, dat in die fabrieken, welker inrichting zulks toeliet, de

oudere en jongere, de vrouwehjke en mannelijke werklieden in

afzonderlijke localen arbeidden, en dat er steeds geene andere dan

godsdienstige, althans geene zedebedervende liederen gezongen

mogten worden.

Dit onderwerp behandelende, kunnen wij ons niet onthouden
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van in overweging te geven, of het niet doelmatig zoude zijn om
aan de policie de magt toe te kennen om het spelen, dobbelen

etc. om geld, hetwelk kinderen in afgelegen hoeken en zelfs aan

publieke straten, wegen en wandelingen doen, te keer te gaan,

daar hierdoor niet alleen het geld verspild wordt, maar ook eene

zekere ligtzinnigheid omtrent hetzelve wordt geboren

Wij wenschen hier de aandacht te vestigen op de vraag, of er in

Drente schoolplicht bestond, zooals biz. 91 doet vermoeden. Voor Gronin-

gen zijn in dit opzicht de hierv66r op biz. 192 afgedrukte woorden van

belang: „Ten platten lande is er voor het onderwijs der kinderen van

behoeftigen behoorlijk gezorgd door het bestaand reglement op het school-

gaan en het betalen der schoolgelden. Volgens dit reglement zijn alle kin-

deren, zonder onderscheid, schoolpHchtig van 5 tot 12 jaren en wordt voor

de minvermogenden, naar gelang van hunne omstandigheden, geheel of

gedeeltelijk uit het schoolfonds betaald, zoodat dezelve dus slechts zelden

van onderwijs verstoken blijven".

Bij een verzoek om nadere toeUchting hebben Gedeputeerde Staten van

Drente ons het volgende advies van den Rijksarchivaris in dit gewest

doen toekomen. „Een onderzoek in de oude Staten-archieven en die der

provincie vanaf 1806— de invoering van de bekende onderwijswet van

Van der Palm— tot 1850 heeft geenerlei reglement aan het Ucht gebracht,

waaruit valt af te leiden, dat in Drenthe schoolplichtigheid in den moder-

nen zin des woords zou hebben bestaan, hoezeer ook deze term herhaalde-

lijk in officieele stukken wordt gebezigd. Wei waren de ouders van kin-

deren, vallend onder den schoolplichtigen leeftijd, verpHcht tot betaling

van schoolgeld en zal deze verplichting indirect tot een algemeen school-

bezoek hebben geleid. Duidelijk wordt deze staat van zaken weer gegeven

in de bekende statistiek van de Provincie Drenthe van Mr. Alstorphius

Grevehnk, d.d. 1840, biz. 192:

„ . . . . Ten deze [t. w. op het gebied van lager onderwijs] is in Drenthe

gedurende deze eeuw steeds bijzonder veel gedaan. Krachtens een pro-

vinciaal reglement wordt naar het vermogen der ouders en voogden van

elk kind tusschen de 5 en 12 jaren bij wijze van belasting een schoolgeld

geheven. Deze bepaUng dagteekent reeds vanaf het begin dezer eeuw en

wel verre, dat daartegen bezwaren worden ingebracht, is men algemeen

daaraan zeer gehecht. Het is grootendeels aan de aanneming en handha-

ving van dit beginsel dank te weten, dat het schoolwezen in Drenthe

wel gevestigd is en dat men kan zeggen, dat alle kinderen ter school gaan.
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Meermalen toch gebeurt het, dat sommige ouders of voogden, die hunne

kinderen of pupillen anders niet zoo gereedelijk naar de school zouden

hebben gezonden, zulks nu doen, zeggende : „daar wij toch moeten beta-

len, willen wij er ook voor genieten". Zoo kan het thans ook in Drenthe

eene zeldzaamheid worden genoemd jonge menschen aan te treffen die

noch lezen, noch schrijven kunnen".

Ter adstructie van de juistheid dezer voorstelling van zaken mogen

nog de volgende gegevens strekken.

Het huishoudelijk schoolreglement voor het openbaar lager school-

wezen binnen Drenthe van 1806 — dat een onmiddellijk uitvloeisel was

van de wet van 1 806 en althans nog in 1 836 vigeerde— bepaalt in art. 1 5

:

„Alle ouders in dit Landschap zuUen verpligt zijn van ieder hunner kin-

deren gedurende den leeftijd van vijf tot twaalf jaren een zeker schoolgeld

te betalen", doch spreekt niet van leerplicht; wel wordt in art. 19 den Ge-

meentebesturen opgedragen bestuurders van armenfondsen aan te be-

velen „om gepaste maatregelen te beramen, dat de kinderen der armen

cm niet onderwijs genieten en daarvan onafgebroken gebruik maken",

welke formuleering met leerplicht niet wel zou te rijmen zijn. Hetzelfde

wijst een besluit van den Landdrost van 7 October 1807 uit, waarin de

considerans : „ . . . . vermits de ingezetenen en bewoonders van zommige

boerschappen, kluften of enkele huizen ingevolge schoolreglement, bij het

afgetreden Landschapsbestuur gearresteerd den 29 Augustus 1806, zijn

verplicht hunne kinderen in karspilscholen, waaronder zij behooren, te

doen onderwijzen, immers om in alle gevalle voor dezelven aan de kar-

spils-schoolonderwijzeren het schoolgeld te betalen" enz. Evenzoo ver-

biedt een dispositie van den Landdrost van 21 Maart 1808 aan diakenen

bedeeling te verleenen aan „de alumnen, welke onwilhg mogten zijn hunne

kinderen school te zenden" en worden onvermogende ouders alleen van

betalen van schoolgeld vrijgesteld, „wanneer zij hunne kinderen geregeld

ter school zenden". En eindelijk spreekt het Reglement op de schoolgelden

in de provincie Drenthe van 27 October 1836 wel van een jaarlijksche be-

schrijving van „alle schoolplichtige kinderen", maar bepaalt het zich

overigens tot het regelen van het verhaal van schoolgeldaanslag op de

ouders".

GELDERLAND.

No. 72.— 1 842, FEBRUARI 1 9.—GEDEPUTEERDESTATENVAN GEL-
DERLAND AAN DEN MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN.

Ainu tot de beschouwing overgaande der door den
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schrijver in het 5de hoofdstuk aangeduide middelen van verbete-

ring van het armwezen, zoo maken wij geen zwarigheid te erken-

nen, dat dezelve voor het grootst gedeelte op het lot van de armen

eenen gunstigen invloed zullen kunnen uitoefenen, ofschoon elke

op zichzelve daartoe geen afdoend hulpmiddel zou uitmaken —
blijvende hier dus voornamelijk het vraagstuk van derzelver

uitvoerlijkheid te behandelen overig.

Zedelijke en godsdienstige opleiding.

Wat ons gewest aangaat, zoo zijn er weinige plaatsen, waar het

aan gelegenheid daartoe ontbreekt.

Voor het godsdienstig onderwijs treden de geestehjken bij de

verschillende gezindheden op en mogt hier of daar de ijver van

sommige leeraaren verflaauwen of te kort komen, zoo is de be-

kende strekking tot het prozelytisme bij de andersgezinden vaak

een middel, waardoor zij aangespoord worden om in dat opzigt de

godsdienstige belangen der leeken niet te verontachtzamen.

In het algemeen vindt men binnen Gelderland belangstelHng in

de godsdienst, welke zelfs hier en daar wel in dweeperij ontaardt.

Men schijnt dus daarin geene meerdere opwekking of tusschen-

komst vanwege de hooge regering te behoeven, wanneer dezelve

slechts het bestaande met belangstelling blijft gadeslaan.

Voor de maatschappehjke opleiding bestaan op de meeste

plaatsen lagere scholen, in welke de onvermogende kinderen on-

ontgeldehjk worden opgenomen.

Wat tot derzelver verbetering sedert de laatste jaren van rijks-

wege, provinciaal en gemeentelijk bijgedragen werd, is aan het

departement van Binnenlandsche Zaken, vanwaar die aange-

legenheid steeds met belangstelling werd gadegeslagen, genoeg-

zaam bekend.

Het is evenwel niet te ontveinzen, dat te dezen opzicht veel te

doen overig blijft en er volstrekte noodzakelijkheid bestaat om
de tot dusverre van 's rijkswege ondervondene krachtdadige

ondersteuning te bhjven genieten, wil men de vruchten van het

zoozeer geprezen stelsel van het lager onderwijs in ons vader-

land algemeen doen werken.

Om het belang der zaak vertrouwen wij dus niet alleen op de

voortdurende uitbetaling uit 's rijkskas der eenmaal toegezegde

jaarwedden aan onderwijzers, doch vlijen ons met eene evenzeer

onafgebroken getrouwheid der regering aan de milde beginselen,
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die haar tot heden in het verleenen van bijdragen voor school-

gebouwen hebben bestuurd.

Het maatschappelijk onderwijs wordt door den schrijver teregt

aangeduid als in de gevolgen tot vermindering van armoede kun-

nende leiden, en de verschillende soorten van daartoe dienende en

door hem aangeduide scholen kunnen alle tot dat doel medewer-

ken.

Niettemin zijn de uitkomsten, welke men ten dezen in het oog

heeft, en zelfs de daarstelling van zoodanige scholen, geheel af-

hankelijk van plaatseHjke omstandigheden, en nog te meerder van

de geldelijke hulpmiddelen.

En ter dezer plaatse kunnen wij de opmerking niet terughouden,

dat ook bij de middelen van beschaving en verlichting der min-

dere volksklasse, gehjk in alles wat men nuttigs en goeds onder-

nemen mag, de overdrijving tot geheel omgekeerde uitkomsten

leiden zal.

Wil men o.a. jongelieden, tot den stand der arbeiders behooren-

de, kundigheden inprenten, welke hun alleen in eenen hoogeren

stand kunnen dienen, zoo lokt men dezelve daardoor eigenaardig

uit om zich tot zoodanigen hoogeren stand te verheffen — men
wekt daardoor bij hun eenen weerzin op tegen hunne aanvanke-

hjke bestemming — onttrekt alzoo aan de maatschappij den

handwerksman, welke, hij moge er dan al of niet de kunde en

hulpmiddelen toe bezitten, alleen het meesterschap najaagt, en

men doet te meer de noodzakeUjkheid geboren worden om in het

gemis aan werkvolk door buitenlanders te voorzien, die aldra bij

scharen toevloeyen, vooral wanneer het van groote werken zaakis,

in slotsom de reyen van behoeftigen vermeerderen

NOORD-BRABANT.

No. 73. — 1841, SEPTEMBER 10. — GEDEPUTEERDE STATEN

VAN NOORD-BRABANT AAN DEN MINISTER VAN BINNEN-

LANDSCHE ZAKEN.

Dat het ons voorkomt, dat de invoering eener algemee-

ne verordening ten aanzien van de toelating van kinderen als

werklieden op de fabrieken aan veele zwarigheden onderhevig is,

immers behalven de moeyeUjkheid om de fabriekanten of bonders

NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK VIII. 13
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van werkplaatsen deswege aan bepaalde voorschriften te onder-

werpen, bestaat er ten aanzien van het bezigen van kinderen in

dezelven zooveel verscheidenheid, veroorzaakt zoowel door den

bijzonderen aard der fabriken als door verschillende andere om-

standigheden, dat geene eenvormigheid van voorziening ten dien

opzigte denkbaar is, zonder of den fabrikant te belemmeren of de

kinderen aan wegzending en werkeloosheid bloot te stellen. Naar

ons inzien zouden deswege slechts plaatselijke voorzieningen mo-
gelijk zijn, in welk geval dezelven zouden kunnen en behooren te

worden ingerigt naar den bijzonderen aard en de eigene behoeften

der aldaar ter plaatse gevestigde fabrieken en werkplaatsen

ZEELAND.

No. 74.— 12/19 NOVEMBER 1 84 1 .—GEDEPUTEERDE STATEN VAN
ZEELAND AAN DEN MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN.

3e. Dat daar de toelating van kinderen op de fabrieken

bereids een onderwerp van onderzoek en overweging bij Uwer
Exc.'s departement uitmaakt, op dit punt eene voorziening van

gouvemementswege schijnt te kunnen worden verwacht en het-

zelve alzoo bereids van het wenscheUjke en noodzakelijke daarvan

overtuigd zijnde, het ons onnoodig voorkomt, dienaangaande in

nader beschouwingen te treden

UTRECHT.

No. 75. — 9 DECEMBER 1841. — GEDEPUTEERDE STATEN VAN
UTRECHT AAN DEN MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN.

Derde middel : Het invoeren eener verordening ten aan-

zien van de toelating der kinderen als werklieden op de fabrieken,

en de bestemming van een gedeelte van het arbeidsloon in een

spaarkas, bij welke verordening tevens voor hunne zedelijke en

godsdienstige opvoeding worde zorg gedragen.

Behalve dat met opzicht tot dit middel dezelfde reden geldt, als

straks ten aanzien van de dienstboden is opgemerkt, en de grond-

slag van het patejitregt van de fabriekanten bij de voorgestelde

wijze geheel zoude dienen veranderd te worden, zoo zouden wij

het betwijfelen, of daarvan wel dat groote voordeel zoude te trek-
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ken zijn, hetwelk de schrijver beoogt. Immers kan bij het tegen-

woordig fabriekwezen in vele gevallen van de dienst van kinderen

van 12 a 14 jaar gelijk voordeel getrokken worden als van die van

volwassen personen, en brengt derhalve het belang van den fa-

brikant vanzelven mede om zich zooveel mogelijk van jeugdige

arbeiders te bedienen, die voor een gering loon te verkrijgen zijn,

zonder dat het noodig is hem daartoe nog langs den voorgestel-

den weg aan te moedigen; behalve dat, wanneer de dienst van

jeugdige werklieden te zeerwordt vooruitgezet, men gevaar loopt

die van personen van meerdere jaren in evenredigheid te zien ver-

minderen, waardoor een grooter kwaad zoude geboren worden.

Wat de bestemming van een gedeelte van het arbeidsloon in

eene spaarkas, en de zorg voor de zedeUjke en godsdienstige op-

voeding der kinderen betreft, zulks achten wij alleszins doebnatig

en derhalve zeer aanbevelingswaardig.

ZUID-HOLLAND.

HetantwoordopLuttenbergEnquete 1 84 1 , voorzooverditopdewettelijke

regeling van den arbeid van fabriekskinderen betrekking heeft.is zeer kort.

No. 76.— 1842, SEPTEMBER 30.— GEDEPUTEERDE STATEN VAN
ZUID-HOLLAND AAN DEN MINISTER VAN BINNENLANDSCHE

ZAKEN.

.... Wij stemmen geheel met den verdienstehjken schrijver het

noodlottige voor lighamelijken en geestelijken welstand van kin-

deren toe om in fabrijkmatigen arbeid naar willekeur van ouders

of meesters worden te werk gesteld, en ook in onze fabrijksteden

is naar lighaam en ziel ontaarde bevolking daar om van den ver-

derfehjken invloed van te vroegtijdigen of overspannen arbeid in

kindsche leeftijd te getuigen, zoodat wij volkomen het wensche-

lijke toestemmen, dat de tijd en wijze, waarop kinderen in fabrijk-

matigen arbeid zullen mogen worden gebezigd, door algemeene

of bijzondere verordeningen werd geregeld

NOORD-HOLLAND.

Gedeputeerde Staten verwijzen naar het antwoord van den Gou-

vemeur, hierv66r, biz. 177, onder no. 68 afgedrukt.
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III. DE MINISTERIEELE ENQUfiXE VAN 1860.

a. Algemeen.

Ongeveer twintig jaren na het instellen der hierboven genoemde admi-

nistratieve enquSte stelt Minister Van Heemstra eenesoortgelijkeenquete

in. Evenals haar voorgangster had ook deze enquete plaats via de Com-

missarissen des Konings, en wel op 17 December 1860, no. 215, 6e afd.

Nijverheid.

Ook deze missive werd voorafgegaan door eene „considerans." Wij laten

het stuk hier in zijn geheel volgen {no. yy).

Het vage betreffende de vraag, welke fabrieken in de enquete betrokken

moeten worden, zooals in de vragen van de Ministerieele Enquete 1841, is

thans vervallen. De Minister stelt duidelijk de grens bij fabrieken met

minder dan 10 arbeiders, die n i e t in de enquete begrepen zijn. Ook de

leeftijdsgrenzen tusschen volwassenen, jongeUngen en kinderen zijn scherp

getrokken, hetgeen eveneens in de enquete van 1841 ontbrak.

Daarentegen wordt in tegensteUing met 1841 in 1860 niet gevraagd naar

de soort werktuigen, welke in gebruikwaren, benevens den aard van degebe-

zigde drijfkracht; terwijl in 1860 weer wel gevraagd wordt of mannen en

jongens van vrouwen en meisjes gescheiden werken.

Ook deze enquete van 1 860 had evenals haar voorgangster tot doel ge-

gevens betreffende de Industrie te verzamelen in verband met de vraag,

of van overheidswege maatregelen tegen kinderarbeid in fabrieken moes-

ten worden getroffen.

De volledige antwoorden op deza enquete zijn tot nu toe evenmin ge-

publiceerd als die van 1841. Daarom laten wij ook deze in hun geheel

volgen.

No. 77. — 1860, DECEMBER 17. — DE MINISTER VAN BINNEN-

LANDSCHE ZAKEN AAN DE COMMISSARISSEN DES KONINGS

IN DE PROVINCIEN.

Sedert lang heeft de ondervinding geleerd, dat de wijze, waarop

kinderen tot fabriekmatigen arbeid worden gebezigd, niet zelden

een noodlottigen invloed uitoefent zoowel op de ligchamelijke,

als op de verstandelijke en zedelijke ontvvikkeling der kinderen.

In alle landen van Europa, waar zich het fabriekwezen uitbreidde,

heeft zich die kwaal voorgedaan en heeft men den verderfeHjken

invloed daarvan op de mindere volksklasse kunnen waarnemen.
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Om dit kwaad zooveel mogelijk tegen te gaan, hebben de re-

geringen van sommige staten het noodig geacht den arbeid van

kinderen en vrouwen in fabrieken aan zekere bepalingen te onder-

werpen, die, naar het schijnt, over het algemeen goede uitkom-

sten opleveren.

Ook in ons land zijn sporen van het bedoelde kwaad aan te

wijzen. Wij mogen het aan den verschillenden voet, waarop in

Nederland de eigenhjke groote fabrieken bestaan en werken, ver-

schuldigd zijn, dat het kwaad zich hier te lande in veel mindere

mate dan elders voordoet, toch zijn er ook in ons land fabrieken,

waarin aan zeer jeugdige kinderen en aankomende jongens en

meisjes een te zwaren of langdurigen arbeid wordt opgelegd, die de

ontwikkeling hunner ligchaamskrachten belemmert en hen van de

gelegenheid berooft om eenig regelmatig onderwijs te ontvangen.

Het gevolg hiervan is vaak, dat die kinderen in het wilde opgroeyen

en later zoo al niet tot misdaden vervallen, toch hunne onbeschaafd-

heid en zedeloosheid weder op hunne kinderen voortplanten.

Hoezeer nu ook doordrongen van de wenschehjkheid om in za-

ken van nijverheid slechts noode of eerst dan, wanneer verzuim

of nalatigheid van de zijde der particulieren dit vordert, met be-

perkende maatregelen tusschen beide te treden, acht ik echter een

voorziening noodig om den voortgang van dat kwaad zooveel

doenhjk te stuiten. De noodzakelijkheid dezer voorziening wordt

mijns inziens zelfs aangedrongen door de overigens gelukkige

omstandigheid, dat ook hier te lande het fabriekwezen hoe langer

zoo meer toeneemt en zic^ uitbreidt.

Alvorens intusschen te kunnen bepalen, welke voorschriften

die voorziening behooren uit te maken, wensch ik in het bezit

gesteld te worden van zoodanige opgaven, als een algemeen over-

zigt omtrent het aantal en den aard der hier te lande bestaande

fabriekinrigtingen en het daarin werkzaam zijnde personeel kun-

nen verschaffen. Tot dat einde verzoek ik U. E. G. beleefdehjk

mij voor den len Mei aanstaande, voor zooveel Uw gewest be-

treft, omtrent de volgende vraagpunten te willen inlichten.

1

.

Hoevele en welke fabrieken of werkplaatsen bevinden zich in

Uw gewest, waarin de arbeid geheel of gedeeltehjk wordt verrigt

door kinderen en aankomende jongens en meisjes, wier gezamenlijk

aantal, voor elke fabriek of werkplaats, dat van tien overtreft ?

2. In welke gemeenten zijn die fabrieken gevestigd?
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3. Hoe groot is het aantal der daarin werkzaam zijnde arbei-

ders, onderscheiden in:

a. mannen 1 , i ,« .

> boven de 18 laren,
vrouwen

j

h. jongens 1 ,^ ,q •

. . > van 14— 18 laren,
meisjes j

•"

c. kinderen beneden de 14 jaren?

4. Hoeveel uren daags werkt elke klasse van arbeiders?

5. Welk is het gemiddeld bedrag van het arbeidsloon per dag

voor elke klasse?

6. Op hoevele inrigtingen werken de mannen en jongens afge-

scheiden van de vrouwen en meisjes?

7. Voor hoeveel fabrieken bestaat er gelegenheid om de

daarin werkzame kinderen ter school te zenden en welk gebniik

wordt daarvan gemaakt?

Ziedaar de vragen, waaromtrent ik U. E. G. verzoek mij zoo

volledig en nauwkeurig mogelijk te willen inlichten. Gaame zal ik

de beantwoording daarvan ook vergezeld zien gaan van zoodanige

verdere mededeelingen, waartoe plaatselijke en andere omstandig-

heden aanleiding mogten geven en, naar het oordeel van U. E. G.,

het verschaffen van een behooriijk overzigt kunnen bevorderen.

b. De Provincies.

FRIESLAND.

1. De Friesche texti eVi n d u s t r i e.

De staten van 1 84 1 en 1 860 betreffende deze Industrie geven aanleiding

den stand der industrie, benevens de in dien tijd daaromtrent verzamelde

gegevens te vergelijken. Doet men dit, dan blijkt eerst, dat de textiel-

industrie in die 20 jaren in Friesland er niet op is vooruitgegaan : verdwe-

nen zijn de Leeuwarder boezelaarreederij enz., de Bolswarder vlasspinnerij,

de spinbaan te Stavoren en de katoenfabriek te Dokkum, waarvoor echter

een linnenweverij met meer personeel in de plaats is gekomen. In de overi-

ge fabrieken is het aantal arbeiders belangrijk verminderd, zoodat het

totaal aantal textielarbeiders ten bedrage van 3121 in 1841, tot 454 in

1860 verminderd is. Het aantal kinderen beneden de 14 jaren zou volgens

den staat van 1860 in de Friesche textiel-industrie 88 hebben bedragen.

Dit is op de 454 in dat bedrijf werkzame arbeiders 19 pCt. Ofschoon de
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nauwkeurigheid en betrouwbaarheid dezer cijfers wel te wenschen over-

laat, mag Meruit toch wel de gevolgtrekking worden gemaakt, dat sedert

1841 te dien opzichte verbetering is te bespeuren.

Wat de arbeidsloonen aangaat, daarin is in de loop van die jaren geene be-

langrijke verhooging te bespeuren. Het Harlinger loon, dat in 1841 „gemid-

deld geen gulden" bedroeg, is in 1 860 voor de mannen nog slechts 75 cents,

terwijl aan de vrouwen en kinderen 20, resp. 5 cents per dag werd gegeven,

loonen welke ook in 1 860 veel voorkomen. In Workum en Hindeloopen zijn

echter de loonen inmiddels wel verhoogd. Ook de arbeidsduur, het aantal

arbeidsuren per dag in beide jaren, kan met elkaar vergeleken worden.

Daarin is over het algemeen verbetering gekomen. Lange arbeidsdagen

van 14, 13^ en 13 uren zooalsin 1841, komen blijkensdenstaatin 1860niet

meer voor, al is een 12- of 1 1-urige arbeidsdag in 1860nog vrij algemeen.

TEXTIEL-INDUSTRIE IN FRIESLAND IN 1860.
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2. De Friesche klei-industrie.

Soortgelijke staten als die betreffende de textiel-industrie werden van

de klei-industrie uit de officieele staten getrokken. (Zie biz. 201). An-

dere industrieen worden op die van 1841 niet genoemd. Op die van 1860

komt alleen nog eene cichorei- en sigarenfabriek voor, waaruit de gevolg-

trekking moat worden gemaakt.dat daarin geen kinderen werkzaamwaren.

of dat het totaal der daarin werkzame personen zoo gering was (in 1860

minder dan 10), dat zij niet op den staat vemield behoefden te worden.

Ook deze staat moge met enkele opmerkingen worden aangevuld.

In de eerste plaats blijkt van eene belangrijke toename van de klei-

industrie in 1 860 vergeleken met die in 1 84 1 . Verder, dat blijkens den staat

van 1841 in dat jaar geen kinderen op steen- of pannenbakkerijen werk-

zaam zouden zijn geweest. Dit is niet wel aan te nemen, zoodat de opga-

ven betreffende de kinderen wel onder die der jongens begrepen zuUen

zijn. Dit vermoeden vindt ook grond in de cijfers van 1860, toen 90 kin-

deren beneden de 14 jaren in de Friesche klei-industrie werkzaam bleken

te zijn.

Wat de loonen betreft, bUjken deze in 1860 niet veel hooger, in enkele

plaatsen zelfs lager dan die van 1841 te zijn geweest, terwijl de arbeids-

duur sedert dien wel wat verbeterd schijnt te zijn, althans een arbeidsduur

van 20 uren, zooals volgens den staat van 1841 in de Franeker steen-

fabrieken voorkwam, wordt daarin in 1860 niet meer aangetroffen.

No. 78. — 1861, FEBRUARI 5. — BURGEMEESTER EN WET-

HOUDERS VAN DOKKUM AAN DEN COMMISSARIS DES KONINGS

IN FRIESLAND.

Ter voldoening aan U. E. H. G. missive van den 24en Decem-

ber 1860, 4e afd. (Prov. Blad no. 148)betrekkelijkhetverstrekken

van opgaven omtrent het aantal en den aard der in deze gemeente

bestaande fabriekinrigtingen en het daarin werkzaam zijnde per-

soneel, hebben wij de eer U. E. G. te berigten:

i . Dat zich eene fabriek of werkplaats, en wel die tot werkver-

schaffing aan behoeftigen, in onze gemeente bevindt, waarin de

arbeid gedeeltehjk wordt verrigt door kinderen en aankomende

jongens en meisjes.

2. Dat het getal werklieden gemiddeld bedraagt:

a 30 mannen en vrouwen boven de 18 jaren;
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DE KLEI-INDUSTRIE IN FRIESLAND IN 1860.
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b. 11 jongens en meisjes van 14 tot 18 jaren;

c. 5 kinderen beneden de 14 jaren.

3. Elke klasse van arbeiders werkt daags 1 1 uren.

4. Het gemiddeld bedrag van het arbeidsloon per dag voor elke

klasse bedraagt bij:

a. /0.35; b. /0.20; c. / 0.05.

5. Dat de mannen en vrouwen gezamenlijk ^verken op dezelfde

localen.

6. Dat aan de fabriek gelegenheid bestaat den kinderen het ge-

wone onderwijs te geven.

Wat de werkzaamheden der fabriek aangaat, dezebestaaninhet

weven van verschillende linnensoorten, als : zoutkeetlinnen, baal-

linnen, cichoreizaklinnen, behanglinnen, kalkzaklinnen en diver-

se soorten dweilgoed.

Deze fabriek is in 1 856 daargesteld door een commissie uit de in-

gezetenen, met het doel om aan de behoeftigen vooral in den winter

werk te verschaffen, waardoor zij hun eigen brood kunnen eten en

alzoo niet behoeven te bedelen. Het werkvolk is over het algemeen

zeer tevreden en de goede orde is nimmer door wangedrag of kwa-

den zin verstoord ; echter werd niet altijd met zorg, ijver en naauw-

keurigheid gewerkt. Men heeft nog steeds met een personeel te

doen, dat te weinig belang stelt in de zaak zelve en alleen de vruch-

ten wil plukken, terwijl het te dikwijls den akkei verwaarloost.

Het gebouw, waarin de fabriek werkt, wordt gratis door de

gemeente aan de commissie in gebruik afgestaan, terwijl geene

gemeentelijke subsidie wordt verstrekt. Overigens berigten wij

U. E. G., datgeeneandere fabrieken in onze gemeenteaanwezig zijn.

No. 79. — 1861,maart7.— burgemeester en wethouders
VAN FRANEKER AAN DEN COMMISSARIS DES KONINGS IN

FRIESLAND.

Ten gevolge van U. H. E. G. missive van den 24en December

1860 betrekkelijk het verstrekken van opgaven omtrent het aan-

tal en den aard der in deze gemeente bestaande fabriekinrigtingen

en het daarin werkzaam zijnde personeel, hebben wij de eer te

berigten

:

1 . Dat zich in deze gemeente bevinden acht fabrieken of werk-

plaatsen, in welke de arbeid geheel of gedeeltelijk wordt verrigt
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door kinderen en aankomende jongens en meisjes, wiergezamenlijk

aantal voor elke fabriek of werkplaats dat van tien overtreft, als

:

4 steenfabrieken, 3 panfabrieken, 1 spinfabriek.

2. Dat het aantal der daarin werkzaam zijnde arbeiders be-

draagt 263, als:

in de steenfabrieken:

a. mannen 98 \ boven b. jongens 35 ) v. 14— c. geene.

vrouwen 25 j 18].; meisjes, geene | 18 j.;

in de panfabrieken:

a. mannen 27 ) boven b. jongens 48 ) v. 14— c. geene.

vrouwen, geenej 18 j.; meisjes, geen j 18 j.;

in de spinfabriek:

a. mannen, geene \ boven b. jongens 5| v. 14— c. II kinderen

vrouwen 8) J
18j.; meisjes

6J
18 j.;

3. Getal uren, welke door die klasse van arbeiders wordt ge-

werkt

:

in de steenfabrieken,

a. mannen 18 uren; b. jongens 18 uren.

vrouwen 12 uren.

in de panfabrieken:

a. mannen 14 uren; b. jongens 12 uren.

in de spinfabriek:

a. vrouwen 12 uren; b. jongens 1 12 uren; c. \ kinderen

meisjes
j j 12 uren.

4. Gemiddeld bedrag van het arbeidsloon per dag voor elke

klasse

:

in de steenfabrieken:

a. mannen: 1.25; b. jongens: 50 cents,

vrouwen: 60;

in de panfabrieken:

a. mannen: 1.40; b. jongens: 30 cents,

in de spinfabriek:

a. vrouwen: 25 cts. ; b. jongens ]20 a 16 cts. ; c. \ kinderen 8

meisjes j j cents.

5. Op geene dier inrigtingen werken de mannen en jongens af-

gescheiden van de vrouwen en meisjes.

6. In de steenfabrieken wordt alleen des zomers gewerkt van

April tot September; in de panfabrieken gewoonlijk totdat de

vorst invalt, zoodat de kinderen, in die fabrieken werkzaam, des
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winters onderwijs genieten. Ten aanzien van die kinderen, welke

in de spinfabriek zijn, bestaat hiervoor mindere gelegenheid.

No. 80. — 1861, MAART 15. — BURGEMEESTER EN WETHOU-
DERS VAN FRANEKERADEEL AAN DEN COMMISSARIS DES

KONINGS IN FRIESLAND.

Voldoende aan U. H. E. G missive van 24 December 1860,

hebben wij de eer U. H. E. G. bij dezen te berigten, dat zich, in de

termen der aanschrijving vallende, in deze gemeente bevinden:

10 steenfabrieken enz., pan- en estrikfabrieken.

Dat, volgens ingewonnen informatien, het getal werklieden is

tezamen op de

a. mannen boven de 18 jaren

vrouwen „ „ 18 „

b. jongens van 14 tot 18 jaren

meisjes „ 14 „ 18 „

c. kinderen beneden de 14 jaren

Dat het getal werkuren in den zomer wordt gerekend op 12.

Dat het gemiddeld bedrag van het arbeidsloon per dag in

den zomer voor elke klasse bedraagt voor de:

steenfabrieken panfabrieken

«. mannen boven 18 jaren / 1.25 / 0.90 a / 1.25

vrouwen „ 18 „ -0.50 -0.48 „ -0.60

h. jongens van 14 tot 18 jaren - 0.55 - 0.24 „ - 0.36

meisjes „ 14 „ 18 „ -0.40 -0.24 „ -0.36

kinderen beneden de 14 jaren -0.30 -0.18 „ -0.36

Dat op geene deze fabrieken de mannen afgescheiden van de

vrouwen werken. Dat er 's winters voor de kinderen wel gelegen-

heid bestaat om schoolonderwijs te ontvangen, voor zoover zij

zulks begeeren.

No. 81. — 1861, MAART 20. — BURGEMEESTER EN WETHOU-
DERS VAN HINDELOOPEN AAN DEN COMMISSARIS DES

KONINGS IN FRIESLAND.

In voldoening van U. E. H. G. missive van den 24en December

1860 hebben wij de eer aan U mede te deelen, dat de eenige

steenfabrieken
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werkplaats, welke zich in deze gemeente bevindt, waarin de ar-

beid gedeeltelijk vvordt verrigt door kinderen en aankomende

jongens en meisjes, is de spinbaan, eene instelling van weldadig-

heid, dienende om door het laten spinnen van hennip voor zeil-

doekfabrikanten armoede te voorkomen.

Het aantal der daarin werkzaam zijnde arbeiders bedraagt:

5 mannen 1 , , ,« •

J boven de 18 laren,
33 vrouwen j

2 id. beneden de 18 jaren, doch ouder dan 14 jaren,

en 30 kinderen beneden de 14 jaren.

Met uitzondering van 's Zaterdags, als wanneer slechts tot 9

ure 's morgens gewerkt wordt, werken alien iederen anderen

werkdag van 's morgens 6 tot 's avonds 6 ure, als de dagen zoo

lang zijn, doch, wanneer de zon later opkomt en vroeger onder-

gaat, van zons opkomst tot ondergang, steeds echter met twee

schofturen.

Het loon wordt niet per dag berekend, maar per pond, dat op-

geleverd wordt. De spinners (de 40 boven de 14 jaren) kunnen

gemiddeld 30 cents en de draayers (de 30 onder de 14 jaren) kun-

nen gemiddeld 10 cent per dag verdienen.

Mannen en jongens werken vereenigd met de vrouwen en

meisjes.

Alle arme kinderen en mitsdien ook die, welke in de spinbaan

werken, hebben gelegenheid om gratis onderwijs op de gemeente-

school te ontvangen.

Vele ouders daarentegen beweren echter, dat zij de verdienste

hunner kinderen niet kunnen ontberen, tengevolge waarvan het

getal dergenen, die geen onderwijs genieten, altijd groot blijft.

No. 82. — 1861, MAART 20. — burgemeester en wethou-
DERS VAN SNEEK AAN DE COMMISSARIS DES KONINGS VAN
FRIESLAND.

Wij hebben de eer, in voldoening aan U. E, H. G. missive van

den 24en December 1860, te berigten, dat in deze gemeente slechts

eene werkplaats wordt gevonden, waarin de arbeid geheel of ge-

deeltelijk wordt verrigt door kinderen en aankomende jongens en

meisjes, wier gezamenlijk aantal dat van tien te boven gaat.

Deze werkplaats is het zoogenaamd stadswerkhuis.
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Daarin zijn werkzaam:

a. 16 mannen \ . , ,r. •

> boven de 18 laren;
34 vrouwen |

h. 7 jongens
j ^^^ ^^ ^^^ ,^ ^^

5 meisjes
J

c. 2 kinderen beneden de 14 jaar,

Elke klasse werkt dagelijks 1 1 uren.

Het gemiddeld bedrag van het arbeidsloon bedraagt per dag:

le kl. 25 en 15 c, 2e kl. 10 c. en 3e kl. 8 cent.

De kinderen gaan geregeld ter school, zoowel overdag als

's avonds.

No. 83. — 1861, APRIL 9. — DE COMMISSARIS DES KONINGS

IN FRIESLAND AAN DEN MINISTER VAN BINNENLANDSCHE

ZAKEN.

Ter voldoening aan den inhoud van Uwer Exc.'s missive van den

1 7en December 1 860, heb ik de eer Uwe Exc. te doen geworden eene

tabellarische opgave omtrent de fabrieken of werkplaatsen in deze

provincie, waarin de arbeid geheel of gedeeltelijk wordt verrigt door

kinderen en aankomende jongens en meisjes, wier gezamenlijk

aantal voor elke fabriek of werkplaats dat van tien overtreft.

Uit deze opgave kan Uwe Exc. blijken, dat het getal jongens en

meisjes en kinderen, dat op jeugdigen leeftijd tot fabriekmatigen

arbeid in deze provincie wordt gebezigd, niet zeer groot is.

Desniettemin bestaat ook hier het kwaad, dat door handen-

arbeid, al is die dan ook geene fabriekmatige, niet zelden in de

intellectueele ontwikkeling van het aankomend geslacht wordt

tegengewerkt.

In die gemeenten toch, waarmeerdeeigenlijkgezegdelandbouw

dan de veeteelt wordt uitgeoefend ,worden de kinderen niet alleen

van behoeftigen, maar zelfs van de meer gegoeden reeds op jeug-

digen leeftijd tot veldarbeid gebezigd, waarvan een gebrekkig en

ongeregeld bezoeken der scholen het noodlottig gevolg is.

Deze veldarbeid van jeugdige personen leidt op onderscheiden

plaatsen in dit gewest tot diezelfde nadeelige uitkomsten als in

andere provincien het gevolg is van een meer uitgebreid fabriek-

wezen. Bovendien mag niet uit het oog worden verloren, dat een

zeer groot aantal jongens, op ambachten geplaatst of in kleinere
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fabriekmatige inrigtingen werkzaam, niet op nevensgaande tabel

kunnen voorkomen, omdat hun getal voor elke dezer inrigtingen

beneden het cijfer tien blijft ,doch ook van dezen evenzeer geldt,

wat boven is opgemerkt aangaande die kinderen, die eigenlijk te

vroeg tot den veldarbeid worden bestemd. De oorzaak zal wel

moeten gezocht worden in een verkeerd inzigt der ouders die, ter

wille van eenige weinige centen verdienste per dag, hunne kinde-

ren een deugdelijk, veeltijds graties te verkrijgen onderwijs ont-

houden en hun daardoor de eerste gelegenheid benemen om later

wezenlijk geschikte werklieden en daardoor ruimschoots vergoed te

worden voor de weinig beduidende gedeeltelijke schade, welke van

een getrouw schoolbezoek voor hen het gevolg zou zijn geweest.

Wil men goede, bruikbare werklieden, in welk vak dan ook,

vormen, zoo mag een elementair onderwijs, ook vooral met het oog

op hunne zedelijke vorming, niet verzuimd worden, en zeer te wen-

schen ware het, dat ten deze zoodanige maatregelen konden wor-

den genomen, waardoor het bedoelde kwaad werd te keer gegaan.

Een bepaald verbod om kinderen op zekeren leeftijd in dienst

of in het werk te nemen, waarvan niet blijkt, dat zij behoorlijk van

de lagere school hebben gebruik gemaakt, komt mij voor alle

overweging te verdienen.

Bij groote industrieele ondernemingenware de oprigtingvan spe-

cialescholen op het voorbeeld, in Engeland gegeven, zonder twijfel

eene hoogst gewenschte zaak : de kinderen konden dan een gedeelte

van den dag op de school, een gedeelte in de fabriek werkzaam

zijn, of wel om den anderen dag de school en de fabriek bezoeken.

Ik erken gaarne, dat hiertoe voor alles de medewerking der

groote industrieelen in Nederland noodig is, doch ik veroorloof

mij te vragen, of niet welligt een wenk van de Hooge Regering,

ondersteund door de aansporingen van de gemeentelijke besturen,

ten deze lets goeds zou kunnen voortbrengen ?

Het welbegrepen belang toch der industrieelen zelve brengt

mede, dat zij hoe langer zoo meer eenigszins ontwikkelde werk-

lieden erlangen, waardoor hunne kracht versterkt en hun de

mededinging gemakkehjk gemaakt wordt.

DRENTE.

Het antwoord van den Gouverneur op de Ministerieele Enquete 1860
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is in den staat weergegeven. Tot bijzondere opmerkingen gaf deze blijk-

baar niet aanleiding, daar de Gouverneur in dat sclarijven (d.d. 10 April

1861, no. 1258) opmerkt, dat in dien staat „ook alle bijzonderheden voor-

komen, waarvan de kennis bij Uwer Exc.'s departement verlangd werd".

De eenige bijzondere opmerking, die op dien staat voorkomt, waarvan

eene vermelding van belang geacht mag worden, is dat de sigarenfabriek

te Meppel geen schoolplichtige kinderen in haar fabriek opneemt; dat bij

een inrichting als die van de Maatschappij van Weldadigheid een soort-

gelijke regel geldt, mag zeker niet van dezelfde beteekenis worden geacht.

Rekent men het gesticht Veenhuizen niet mede, dan waren in 1 860 in

de Drentsche textielindustrie 23 of 20% der arbeiders jonger dan 14 jaren.

Het aantal fabrieken en het aantal arbeiders in 1860, dat voor de enquete

in aanmerking kwam, was in dit jaar belangrijk minder dan in 1841. Wat

de loonen betreft, daarin is sedert dien weinig verbetering voor de arbei-

ders te bespeuren. Ook de arbeidsduur te Q)evorden (en Nieuw-Buinen)

is nog zeer lang.
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OVERIJSSEL.

Aangaande deze provincie zijn in het bijzonder een aaiital uitvoerige

staten aanwezig.

No. 84. — 1861, FEBRUARI, 14. — BURGEMEESTER EN WET-

HOUDERS VAN HAAKSBERGEN AAN DEN COMMISSARIS

DES KONINGS IN OVERIJSSEL.

Ter voldoening aan U. H. E. G. missive van den 28en Decem-

ber 1860 hebben wij de eer U. H. E. G. te berigten, dat in deze

gemeente slechts een fabriekgebouw bestaat, waarin meer dan

tien personen werkzaam zijn, te weten:

a. met weven van katoene stoffen:

8 mannen 1
i a •

• 1 ^^^^ gemiddelde verdienste

4 vrouwen j j 40 cents ieder dag bedraagt

;

h. met spinnen van katoen:

3 mannen boven de 18 jaren, welke per dag verdienen / 0.50

ieder

;

2 jongens van 14 tot 18 jaren, wier dagelijksche verdienste is

25 cents ieder;

3 meisjes beneden de 14 jaren, welke per dag ieder 10 cents

verdienen.

De sub a bedoelden werken 1 1 uren per dag en wordt het door

hen verdiende per stuk betaald, terwijl de onder h vermelden tot

eenen arbeid van 9 uren per dag zijn verphgt.

De arbeid der wevers geschied afgescheiden van die, welke zich

met spinnen bezig houden, doch overigens werken mannen, vrou-

wen en kinderen onafgescheiden van elkander.

Geen der bedoelde arbeiders of kinderen bezoeken de openbare

lagere school en bestaat ook voor dezelve geen andere gelegenheid

tot het ontvangen van onderwijs. Het ware echter hoogst wen-

schelijk, dat voor kinderen van beneden de 14 jaren het school-

gaan verpligtend werd gemaakt, want zonder dit zijn de meeste

ouders niet of hoogst moeyelijk te bewegen hunne kinderen de

scholen te doen bezoeken.

NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK VIII. 14
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No. 85. — 1861, FEBRUARI 28. — DE BURGEMEESTER VAN
TUBBERGEN AAN DEN COMMISSARIS DES KONINGS IN

OVERIJSSEL.

Ter voldoening aan Uwe missive d.d. 28 December 1860, heb-

ben wij de eer U. H. E. G. te berigten, dat zich in deze gemeente

drie papier- en een cichorei-molen, door water bewogen, benevens

eene chichorei-molen, door paarden gedreven, bevinden, waarin

de arbeid gedeeltelijk door kinderen en aankomende jongens

verrigt wordt ; dat in die fabrieken werkzaam zijn 1 1 mannen
boven de 18 jaren, 2 mannen tusschen 14 en 18 jaren en 8 jon-

gens beneden de 14 jaren.

Gewoonlijk wordt op die fabrieken 12 a 13 uren gewerkt, terwijl

in geen der fabrieken uit hoofde van het geringe getal werklieden

eene gelegenheid is om de daarin werkzame kinderen onderwijs

te doen genieten. Die kinderen kunnen van de openbare scholen

in deze gemeente geen gebruik maken, omdat werk en school

precies op hetzelfde tijdstip beginnen.

No. 86. — 1861, MAART 14. — DE BURGEMEESTER VAN HEL-

LENDOORN AAN DEN COMMISSARIS DES KONINGS IN

OVERIJSSEL.

De fabriekjeugd van Nijverdal profiteert van de gelegenheid

tot het ontvangen van lager onderwijs in de openbare school te

Noetsele geregeld twee malen des weeks en wel des Zaterdags

avonds van 5 tot 7 uren en des Zondags (namiddags) in den win-

tertijd van 2 tot 4 uren, gedurende de zomermaanden van 3 tot

5 uren en bij groote hette van 4 tot 6 uren.

Staan de werkzaamheden in de fabriek op buitengewone feest-

dagen stil, dan wordt er mede school gehouden op twee achter-

eenvolgende uren, door den onderwijzer te bepalen. Volgens over-

eenkomst met G. en H. Salomonson is de onderwijzer H. Franssen

verpligt voor die fabriekjeugd gedurende een geheel jaar 100

malen school te houden en worden de kosten gevonden uit eene

bus ter bestrijding van geneeskundige behandeling en geldelijke

bijdragen bij ziekte, alsmede voor het onderwijs der kinderen,

waartoe de wevers, voor elk weefgetouw, wekelijks 15 cents van

hunne verdiensten laten staan, en worden die bussen beheerd

I
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door den directeur van de fabriek. Het gemeentebestuur van Hel-

lendoom heeft de vrije beschikking van het schoollocaal kosteloos

toegestaan.

No. 87. — 1861, MAART 28. — kroin(?) aan den chef van

HEX PROVINCIAAL BUREAU VAN STATISTIEK IN OVERIJSSEL.

Uwe geeerde van 27 Febr. 1.1. is mij wel ter hand gekomen en

betrof een onderwerp, dat zooals door U teregt is geoordeeld, reeds

herhaaldelijk mijne attentie heeft getrokken ; ik vermeende echter

niet alleen te moeten afgaan op mijn eigen oordeel, maar wenschte

om te beter aan Uwe bedoeling te kunnen beantwoorden, ook het

oordeel van onze voomaamste industrieelen in te winnen. Ik heb

daartoe het onderwerp in kwestie ter sprake gebragt in eene be-

stuursvergadering der Twentsche vereeniging tot bevordering van

nijverheid en handel. Gelief de late beantwoording Uwer vragen

daaraan eigenUjk toe te schrijven. En thans ter zake.

Het voomemen, door de regering te kennen gegeven, heeft over

het geheel in Twenthe een gunstige indruk gemaakt; trouwens

ook de minst humane moet erkennen, dat de te vroege en overdre-

ven arbeid van kinderen zeer nadeelig is. Vergun mij thans voor ik

verder ga, een korte blik op de fabrieken zelve.

Zooals U uit de statistiek van Enschede zal gebleken zijn,

worden de meeste kinderen gebruikt op de spinnerijen: de inrig-

ting der spinnerij werkt hierop echter sterk in. Naar de inrigting

verdeelen zich die te Enschede in twee soorten : a. de oude soort,

waarin de stoommachines voornamehjk alleen de zuiveringsma-

chines (die waarin de ruwe katoen van onzuiverheden en bijvoeg-

sels als zaad, korrels enz. wordt gezuiverd, vervolgens gekaard en

in watten gebragt), in beweging brengen, de eigenlijke spinma-

chines, als trekbanken enz., door de arbeider worden gestuwd;

b. De nieuwere soort Engelsch systeem, waarin de stoomkracht

zoowel de spinmachines, trostles enz,, als de zuiveringswerktuigen

in beweging brengt en het self-acting systeem is toegepast.

In de soort sub a aangeduid, worden veel kinderen gebruikt;

er behooren daartoe te Enschede de spinnerijen van Lamb, ten

Gate, van Heek en Co. en Getkate en ter Weele. Het werk dier

kinderen is niet vermoeyend, hoofdzakehjk het aanliggen van de

drollen (dikke, losse strooken ruwe katoen) op de spinstoelen en
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het aanreiken vanspindelsklossen. Zij moeten daarbij echter steeds

staan in bestendige beweging en in een atmospheer, die steeds be-

zwangerd is met fijne katoenstof . Ik geloof, dat vooral op deze fa-

brieken de arbeid voor kinderen nadeelig is. De spinnerijen der

naamlooze vennootschap „De Enschedesche katoenspinnerij " te

Lonneker behooren ook voor een groot gedeelte tot deze soort.

Bij oprigting van nieuwe fabrieken is het echter niet te ver-

wachten, dat het oude systeem zal worden gevolgd.

In de sub h aangeduide fabrieken, waartoe te Enschede behoo-

ren de spinnerijen van C. Janninck en A. Janninck, worden weinig

kinderen gebruikt en dan nog tot ligten arbeid, waarbij zij veel

beweging hebben en niet in een locaal verblijven. De atmospheer

in deze spinnerijen is veel gezonder en minder met katoenstof

bezwangerd.

Behalve de genoemde soort is er nog eene soort van katoen-

spinnerij, de fijngaren- en ketting-spinnerij . Er bestaat echter in

Twenthe geen speciaal etablissement van dien aard. Dat hetwelk

in Oldenzaal in aanbouw is, zal er toe behooren. Op de fijn-garen-

spinnerijen worden in Engeland veel kinderen gebruikt.

Op de stoomweverijen worden, zooals de statistiek U zal heb-

ben doen zien, slechts weinig kinderen gebezigd en dan nog hoofd-

zakelijk tot kleine handreikingen, als boodschaploopers, portier,

enz., werkzaamheden, die niet nadeelig zijn. De weverijen zijn

bovendien goed geventileerd en het werk is niet ongezond, alleen

geloof ik, dat vooral op meisjes van 14—18 jarigen ouderdom het

bestendige staan en de onafgebroken inspanning in eene rigting

nadeelig werkt.

Wat betreft de arbeid in fabrieken voor kinderen beneden de 1

4

jaar, deze acht ik onvoorwaardehjk af te keuren en onze meest

verlichte industrieelen hebben mij dit volmondig toegestemd.

Een arbeidstijd van 12 uren daags is te afmattend voor het kin-

derlijk gestel; de kinderen hebben daarbij geen genoegzame rust.

Bovendien worden zij ondermijnd door het gemis aan versche

lucht, en dit gepaard met hunne voeding, kleeding, ligging en ge-

brek aan behoorlijke reiniging, maakt hen sterk onderworpen aan

scrophuleuse ziekte, vroegtijdige uitputting en wat dies meer zij.

De kinderen, op onze fabrieken arbeidende, veroorzaken dan ook

algemeen een zeer treurige indruk en zelfs met het oog op de toe-

komst onzer industrie zal een ieder, die niet door eigen belang is

I
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verblind, moeten toestemmen, dat voorziening ten dezen dringend

noodzakelijk is.

De groote vraag voor het oogenblik komt mij echter voor te

zijn die naar de wijze, waarop in deze moet worden voorzien.

Beperking van werktijd, het Engelsche half-time systeem, hoe-

zeer het gunstig heeft gewerkt, is met velerlei bezwaren verbon-

den, geeft te veel aanleiding ter ontduiking, terwijl het ook te zeer

ingrijpt in de vrije beweging van den industrieel, welke zoo min

als slechts eenigszins mogehjk moet worden belemmerd. Door het

poHtietoezigt bij het half-time systeem gevorderd, is daardoor

ook een hatelijk karakter verbonden, dat zooveel slechts mogelijk

moet worden vermeden. Bovendien de concurrentie en niet min-

der dikwerf de eischen van de markt drijven den industrieel voort

en dwingen hem soms tot verlenging van werktijd tegen zijn zin.

Is hij dan door de wet of algemeene politiemaatregel op zekere ge-

geven tijd verpligt een gedeelte zijner arbeiders te laten gaan, dan

moet hij van alle verdere arbeid afzien, want bij het gemis dier

arbeiders kan hij toch niet doorwerken en te veel heeft hij er niet.

Hieruit zou dan een nadeel volgen, dat in verschillende omstan-

digheden zeer belangrijk kan zijn. Het komt mij dus voor, dat de in-

voering van een half-time systeem niet wenschelijk is, en dit is ook

het gevoelen van alien, die ik over de onderwerpelijke zaak heb ge-

sproken; geen althans belangrijk bezwaar zoude ik zien in een be-

paald verbod van het gebruiken van kinderen beneden 14 jaren.

In zoodanig verbod zie ik voor het opkomend geslacht veel meer

voordeel dan in beperking van werktijd en zulks zoowel uit physiek

als intellectueel oogpunt ; het schoolgaan zou er sterk door worden

bevorderd. 't Is waar, in den beginne zou door zulk verbod eenige

stremming worden veroorzaakt, doch die zou door verstandige

overgangsbepalingen kunnen worden verminderd, en de Industrie,

eenmaal gewend zijnde om geene kinderen beneden de 14 jaren te

gebruiken, zoude zich later de aanmerkelijke schade door de betere

arbeidskracht vergoed zien. Eene verbodsbepaling als die bedoelde

zou ook bij de fabrikanten minder tegenstand vinden ; verscheiden

onzer voomaamste industrieelen hebben mij verklaard deze ziens-

wijze ten voile te deelen. Het ligt in de rede, dat ookhandweverijen

onder het noodige toezigt zouden vallen. Ik ben zoo vrij hierbij

op te merken, dat het zeer wenschelijk is vooral met het oog op

fabrieken, geen stoomkracht bezigende, dat thans een algemeen



214 GEGEVENS OMTRENT DEN KINDERARBEID

TEXTIEL-INDUSTRIE IN OVERIJSSEL
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politietoezigt op die localen, waarin gearbeid wordt, worde vastge-

steld. In het ongeschikte van vele dier localen ligt veel nadeel

voor de gezondheid. In de volgende maand zal eene vergadering

van de Twentsche vereeniging worden gehouden; als punt van

bespreking is ook opgegeven de maatregelen, betrekkelijk de ar-

beid van kinderen te nemen. Indien zulks U welkom is, zal ik

gaame een verslag van het verhandelde mededeelen.
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No. 88. — 1861, MEI 14. — DE COMMISSARIS DES KONINGS IN

OVERIJSSEL AAN DEN MINISTER VAN BINNENLANDSCHE
ZAKEN.

Ter voldoening aan U. E. missive van 17 December 1860 heb

ik de eer hierbij in te zenden eenen gemeentes-gewijze ingerigte

staat, waarin de verlangde opgaven omtrent de arbeiders in de

Overijsselsche fabrieken zijn opgenomen. Die tabel leert ons het

volgende :

1. Er zijn in Overijssel 54 fabrieken en werkplaatsen, waarin

de arbeid geheel of gedeeltelijk wordt verrigt door kinderen, jon-

gens en meisjes, wier gezamenlijk aantal dat van 10 overtreft.

De voornaamste fabriekplaatsen zijn Enschede, Oldenzaal,

Stad Almelo, Hengelo en Hellendoorn (Nijverdal),

2. Die 54 fabrieken en werkplaatsen bestaan uit:

31 weverijen | aan enkele derzelve zijn verwerijen en

6 spinnerijen j appreteerderijen verbonden;

1 spinnerij en weverij ; 1 katoendrukkerij en weverij ; 1 ma-

gazijn van katoenen goederen; 9 steenfabrieken ; 2 tapijtfabrie-

ken; 1 ijzergieterij ; 1 sigarenfabriek ; 1 fabriek van stoomwerk-

tuigen.

3. Op die fabrieken arbeiden:

2071 mannen | boven 18 j.; 738jongens ) van b

799 vrouwen
j 391 meisjes j 18 j.

553 kinderen beneden 14 jaren.

in weve-
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5. Het aantal werkuren per dag, voor de arbeiders in alle fa-

brieken tezamen genomen, is aldus:

Klassen.
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Het maximum is voormannen 14, vr. 13, j. 14, m. 13, k. 13u,

„ minimum „ „ „ 10, „ 10, „ 10, „ 10, „ 9|- „

B. Spinnerijen. Hieronder gerekend de spinnerij en weverij te

Enschede, voor alle klassen van arbeiders in elk der spinnerijen

12 en meer uren:

12 en meer uren

12 „ ,. „

12

12

12 „ „ „

Het maximum is voor alle klassen 13 uren per dag.

„ minimum „ „ „ „ 12 „ „ „

C. Steenfabrieken

:

V. d. mannen in 8 fabr. 12 en meer u., in 1 minder dan 12 u

of voor 246 mannen

„ 1 54 vrouwen

„ 72 j ongens

„ 60 meisjes

139 kinderen

voor geene minder

dan 12 uren.

vrouwen 12 „

12 ,.

12 „

12 „

12 „

12 ..

12 „

12 „

„ „ jongens

„ „ meisjes

„ „ kinderen

of voor 239 mannen

„ 50 vrouwen

„ 64 jongens

„ 24 meisjes

„ 28 kinderen

terwijl in 1 steenbakkerij

wordt gearbeid.

Het maximum is voor mannen 13^, vrouwen 13|-, jongens 13|,

meisjes 13^, kinderen \Z^ uren. Het minimum is voor mannen

10, vrouwen 7, jongens 10, meisjes 10, kinderen 12 uren.

D. De 7 overige fabrieken

:

V. d. mannen in 4 fabr. 12 en meer u., in 3 minder dan 12 u.

2 en meer u., voor 18 minder dan 12 u.

9 15 19

•^ » >» >> »» ^ i» »» '•^ f»

9 6 19

^ » » »> » gGcne „ „ iz „

niet door meisjes, in 3 niet door kinderen

„ „ vrouwen

„ „ j ongens

„ „ meisjes

,. 1

., 4

„ 1

„ „ kinderen „ 3

of voor 294 mannen

„ 94 vrouwen

„ 107 jongens

„ 41 meisjes

41 kinderen

12 „

12 „

12 „

12 „

12 ..

12 „

12 „

12 ..

12 en meer u., voor 83 minder dan 12 u.

19 9 12

'^ >i » » >> i'-' » t> '^ j>

19 9 12

^^ >) » » » *^^ >» » ^-^ »>
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terwijl in 5 dier fabrieken niet door vrouwen, in 2 niet door jongens,

in 5 niet door meisjes, in 1 niet door kinderen wordt gearbeid.

Het maximum is voor mannen 12|, vrouwen 12, jongens 12^,

meisjes 12, kinderen 12| uren. Het minimum is voor mannen

6|, vrouwen 10, jongens 11^, meisjes 6^, kinderen 6^ uren.

7. De mannen en jongens, vrouwen en meisjes werken:

vereenigd: in 18 weverijen, 5 spinnerijen, 1 katoendrukkerij

,

9 steenfabrieken, de ijzergieterij, de cigarenfabriek en het maga-

zijn te Hellendoorn

;

gedeeltelijk afgescheiden : in 6 weverijen;

grootendeels afgescheiden: in 2 spinnerijen en 1 tapijtfabriek;

geheel afgescheiden: in 5 weverijen,

terwijl in de 4 overige fabrieken geene vrouwen en meisjes

arbeiden.

8. Uit eene vlugtigen blik in de laatste kolom van den staat zal

het U. E. spoedig bhjken, dat in het algemeen het onderwijs,

hetwelk de kinderen ontvangen, zeer onvoldoende is. Stilzwijgend

worden hiervoorbijgegaan het magazijn te Hellendoorn en de weef-

fabrieken te Steenwijkerwold, waar geen kinderen arbeiden, voor

zij de lagere school hebben afgeloopen. Het magazijn is eigenlijk

geen fabriek en die te Steenwijkerwold verkeeren in eenen excep-

tionele toestand, daar zij tot de kolonie Willemsoord behooren.

Aan 5 fabrieken, zijnde 2 spinnerijen te Almelo, 1 te Enschede,

1 te Lonneker en 1 weverij te Hengelo, zijn inrigtingen voor on-

derwijs verbonden. Het bepaalt zich in Almelo tot 5, te Enschede

tot 6, te Lonneker tot ruim 7 en te Hengelo tot 6 uren per week.

In de tapijtfabriek te Deventer wordt mede onderwijs gegeven,

maar de tijd, daartoe gebezigd, wordt niet opgegeven.

Verder wordt nog vanwege de eigenaren der weverij te Hellen-

doorn, met medewerking van het gemeentebestuur, voor onder-

wijs gezorgd. Ook dat is, met het oog op de behoeften der kinde-

ren, gering; er worden per week slechts 4 uren toe aangewezen.

Te Enschede wordt vanwege het gemeentebestuur dagelijks 1

uur en des Zondags 2 uren gelegenheid tot onderwijs gegeven.

De kinderen der andere fabrieken gaan niet ter school. Acht

gemeentebesturen spreken van eene avondschool, waar zij kunnen

komen, maar deze schijnt voor het meerendeel niet druk bezocht

te worden, en zulks laat zich zeer goed verklaren, wanneer men
let op het aantal uren, dat de kinderen van den vroegen morgen
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af hebben gearbeid. De voor ontwikkeling noodige inspanning

van den geest kan dan onmogelijk gevorderd worden. Het aantal

werkuren is, ook voor de bovengemelde fabrieken, wier eigenaren

eenig werk van onderwijs maken, zoo hoog, dat men zich voor die

kinderen eveneens slechts zeer geringe vruchten van het onder-

wijs mag voorspiegelen.

Met opzigt tot de steenbakkerijen moet worden opgemerkt, dat

de arbeid daar gedurende de wintermaanden stilstaat. Deze kinde-

ren staan dus weinig achter bij die van den landbouwenden stand,

welke des zomers ook niet of zeer ongeregeld ter school komen.

9. Eindehjk nog eenige opmerkingen over den aard van den

arbeid der kinderen. Ik bepaal mij tot den voornaamsten tak, de

katoennijverheid, spinnerij en weverij, en heb ik het bijzonder

Enschede, op het oogenbUk de aanzienUjkste fabriekplaats in

Overijssel, op het oog,

Ook de handweverij en spinnerij, die op den duur niet met de

stoom kan concureeren, komt niet in aanmerking. Er worden zeer

weinig kinderen voor gebruikt en die arbeid zal wel overal op

dezelfde wijze verrigt worden. De localen dezer zonder stoom

werkende fabrieken zijn oud, slecht en beknopt. De arbeid in de

steenbakkerijen bestaat in het vormen en aandragen van steen,

veelal in de open lucht.

In verhouding tot de volwassenen worden de meeste kinderen

gebezigd op de spinnerij en. Deze fabrieken laten zich verdeelen in

twee hoofdsoorten.

In de eerste, de oude soort, brengt het stoomwerktuig vooma-

mehjk de zuiveringsmachines (die waarin de ruwe katoen van on-

zuiverheden, zaadkorrels enz,, gezuiverd en vervolgens gekaard

en in watten gebragt wordt) in beweging, en worden de eigenUjke

spinmachines, als trekbanken enz., door den arbeiders gestuwd.

Het werk op zich zelf is voor de kinderen niet vermoeyend; het

bestaat hoofdzakehjk in het aanleggen der droUen (losse strooken

ruwe katoen) op de spinstoelen en het aanreiken van spindels-

klossen, maar zij moeten steeds staan in eene atmospheer, die met

fijne katoenstof bezwangerd en voor de gezondheid nadeehg is.

Nu worden in deze soort de meeste kinderen gebruikt, maar

de soort zelve schijnt te niet te zuUen gaan, want het is, volgens ge-

tuigenis van deskundigen, niet te verwachten, dat bij oprigting

van nieuwe fabrieken dit oude stelsel zal worden toegepast.
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In de andere soort, waarbij het self-acting systeem is toegepast,

brengt de stoomkracht alio, ook de zuiveringswerktuigen in be-

weging. In deze wordt minder van kinderen gebruik gemaakt en

hun arbeid is ligt. Zij zijn steeds in beweging en verblijven niet in

een locaal. De atmospheer in deze spinnerijen is veel gezonder.

Er is eene derde soort, waarvoor in Tvventhe nog geen speci-

aal etablissement bestaat, maar die zich welligt zal uitbreiden. In

Oldenzaal is daarvoor eene fabriek in aanbouw. Het is de fijnga-

ren- en ketting-spinnerij, waarbij in Engeland veel kinderen ge-

bruikt worden.

In de weverijen zijn, in betrekking tot de volwassenen, weinig

kinderen en zij verrigten daar zelden eigenlijken fabriekarbeid.

Het meeste werk bestaat in boodschaploopen enz. Hier verdient

de arbeid der vrouwen, vooral der meisjes van 14— 18 jaren, meer

de aandacht. Het bestendige staan en de onafgebrokene inspan-

ning in eene rigting moet nadeelig werken.

De weverijen van den lateren tijd zijn doorgaans goed geven-

tileerd.

Maar hoe het met den aard van den arbeid zij , 12 uren per dag

(in Enschede schijnt die tijd algemeen aangenomen) zal altijd

te afmattend voor het kinderUjk gestel bhjven. Zij hebben geen

genoegzame rust en ontbeeren te lang de versche lucht, waarin de

beste ventilatie maar voor een klein deel kan voorzien. Dit, ge-

paard met slechte voeding, kleeding en gebrek aan reiniging,

maakt het kind onderworpen aan scrophuleuse ziekten, vroeg-

tijdige uitputting. Een groep kinderen, uit eene fabriek te En-

schede komende, maakt eene treurige indruk op den voorbij-

ganger, zoo deze niet regtstreeks door geldbejag is verblind.

Vele fabrikanten verlangen zelve eene voorziening ten behoeve

der kinderen. Het schijnt echter, dat velen het Engelsche half-

time system, dat dikwerf een hatelijk politietoezigt noodzakeUjk

maakt, vreezen en veel liever een algemeen verbod om kinderen

beneden 14 jaren op te nemen, zouden zien. Maar ik behoef niet

stil te staan, want ik vemeem, dat de Twentsche vereeniging tot

bevordering van nijverheid en handel in eene dezer dagen gehou-

den vergadering heeft besloten zich over de zaak tot U. E. te

wenden. Deze handeling der Twentsche industrieelen verdient

zeer de aandacht, want mogten de bezwaren tegen een verbod tot

arbeid beneden 12- of 14-jarigen leeftijd te boven te komen zijn.
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dan ware zeker de grootste stap gedaan. Arbeid in den hier be-

doelden zin en onderwijs zijn op dien jeugdigen leeftijd onver-

eenigbaar. Hoe ook de eerste is beperkt, de vereeniging zal steeds

geestelijke en lichamelijke ontwikkeling beide schaden.

Ten slotte moet ik nog onder de aandacht brengen, dat de hierbo-

ven gegevene totalen niet die van alle arbeiders in fabrieken in

Overijssel zijn. Er zijn nog vele fabrieken, waarvan het gezamen-

lijk aantal jongens, meisjes en kinderen dat van tien niet over-

treft.

GELDERLAND.
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Het antwoord van den Commissaris des Konings {no. 8g) op de M. E.

1 860 bevat— behoudens eenige op de daarbij behoorenden staat— geene,

beschouwingeil, welke, zooals bekend, ook niet gevraagd waren. In de

eerste plaats nemen wij van dien staat de gegevens betreffende de textiel-

industrie over.

Daarin waren 291 personen werkzaam; 44 daarvan (of ruim 15 %)
waren jonger dan 14 jaren. In huis-industrie waren, ook in deze provincie,

veel meer arbeiders aan het werk. Zoo wordt bij Eibergen opgemerkt:

„Daarenboven wordt voor onderscheidene fabrikanten aan huis gewerkt,

waartoe de kinderen, zoodra hun ligchaamsbouw het slechts even gedoogt,

worden gebezigd en zonder verdere verstandelijke ontwikkeUng er hunne

dagen doorbrengen". Ongeveer hetzelfde wordt bij Neede vermeld, waar

bovendien nog circa 400 personen hun bestaan „in het fabrijkwezen ....

in hunne eigene woningen vinden." Toch geeft deze staat den indruk, dat

in deze provincie wel op het onderwijs wordt gelet. Zoo vindt men bij

Aalten opgeteekend : „eenigen gaan ter school na afloop van het werk,

en de kleineren, die halven tijd werken, gaan des zomers den geheelen dag

en 's winters den halven dag".

Dit in tegenstelhng met de op de steenfabrieken werkzame arbeiders,

waar het seizoenbedrijf medebracht, dat er des zomers voor de kinderen

geen gelegenheid tot het ontvangen van onderwijs was. Bovendien wordt

nog uitdrukkelijk bij de steenfabriek te Angerlo vermeld: „Daar het

schoolgaan in den winter door het slechte weder veeltijds verwaarloosd

wordt, oefent de fabrijk op de zedelijke ontwikkeling der daarin werkza-

me kinderen een nadeeligen invloed uit". Toch is voor de kinderen, die in

deze fabrieken werken, de arbeidsduur meestal korter dan bijv. in de

Friesche klei-industrie. Zoo deelen Hurwenen en Steenderen mede, dat

de kinderen gemeenlijk 7 uren werkzaam zijn; op een der Bemmelsche

steenfabrieken wordt zelfs slechts 6 uren gewerkt.

In de Geldersche klei-industrie blijken in 1860 431 kinderen op 2526

arbeiders (of bijna 17 %) — altijd door zoover deze industrie op den

staat is vermeld— , werkzaam te zijn. In enkele fabrieken is dit percentage

veel hooger. Zoo bijv. in die te Millingen en Gent, waar het 26 resp. 27

bedraagt.
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KLEI-INDUSTRIE IN GELDERLAND IN 1860.
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Wat de overige Geldersche industrieen betreft, daaromtrent kunnennog

de volgende gegevens worden verstrekt.

Aantal arbeiders

ouder dan

18 jaren:

van

14—18 j.

jonger dan

14 jaar:

2 drukkerijen

2 papierfabrieken

1 speelkaartenfabriek . . .

! mattenmakerij

1 fabr. V. gedrukte katoenen

4 sigarenfabrieken ....

Totaal

74

74

10

5

11

90

264

28

35

14

52

25

212

40

24

42

123

Zooals hieruit blijkt, waren 41 % der werklieden in de mattenma-

kerij en 22 % in de sigarenfabrieken beneden de 14 jaren.

No. 89. — 1861, APRIL 30. — de commissaris des konings

IN gelderland aan den minister van binnenlandsche

ZAKEN.

Ter voldoening aan Uwe missive van 17 December j.l., no. 215,

6e afd., heb ik de eer Uwer Exc. hierbij aan te bieden eenen

staat, bevattende 55 werkplaatsen of fabrieken, waarin meer dan

10 kinderen en aankomende jongens en meisjes werkzaam zijn, en

waarop Uwe Exc. zal vermeld vinden de bijzonderheden, die bij

opgemelde missive verlangd worden.

LIMBURG.

De documenten betreffende de Ministerieele Enquete 1860 zijn geheel

compleet aanwezig. Uit die stukken blijkt, dat de Gouvemeur, na ont-

vangst der meergenoemde ministerieele circulaire van 17 December 1860,

het verzoek van den Minister om inlichtingen in zake den arbeid van kin-

deren aan B. en W. van 21 gemeenten heeft overgebracht bij schrijven

van 29 December 1860, no. 5162/15, 3e afd., en waarop deze v66r den

Isten Maart daaropvolgend antwoord verzoekt.
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Van eene gemeente — nl. van Kerkrade — verzocht de Gouverneur

bovendien nog „bekend te worden gemaakt met de regeling, welke te dien

aanzien (het verschaffen van eene gelegenheid voor de fabriekskinderen

de school te bezoeken) door den Directeur der dominiale steenkolenmijn

is in het leven geroepen."

Wanneer wij thans op den inhoud der „staat" vooruitloopen, dan

vinden wij daarin het antwoord op deze vraag vermeld. Het luidt:

„Kinderen beneden de 14 jaren worden niet opgenomen onder de arbei-

ders. Bij het Reglement voor het fonds tot ondersteuning van de arbeiders,

in dienst bij de dominiale steenkolenmijnen, is het den ouders tot ver-

pligting gesteld om hunne kinderen van 6 tot 14 jaren ter school te zenden.

Die zich hieraan onttrekken, worden uit het fonds geroyeerd en verliezen

alle aanspraak op ondersteuning. Het schoolgeld wordt uit het ondersteu-

ningsfonds voldaan".

Dat de Directie dezer mijn in dien tijd voor zijn jeugdige arbeiders een

soort schoolplicht had ingevoerd, -was echter reeds bekend uit de daarom-

trent gedane mededeehngen in de Economist. (Jaarg. 1919).

De antwoorden van B. en W. der resp. gemeenten IcA^amen over het

algemeen niet spoedig in. Die traagheid moet echter niet aan gebrek aan

belangstelling bij de gemeentelijke overheid, maar bij de fabrikanten

worden geweten. Het gevolg hiervan was o.m., dat in Maastricht de

Commissaris van PoUtie in opdracht van B. en W. dier gemeente de door

de fabrikanten niet verstrekte statistische gegevens, heeft verschaft.

Daarbij voegt deze ambtenaar een rapport (no. gi).

Behalve de mededeelingen van Maastricht zijn ook die van Roermond

van belang.

Wat het antwoord van den Gouverneur betreft, daaruit ziet men in de

eerste plaats, dat ook in deze provincie, de „fabriekmatige" textielindus-

trie sedert 1841 belangrijk is achteruitgegaan. In 1860 houden zich daar-

mede slechts 184 werklieden, waaronder 16 kinderen beneden de 14 jaren

(of nog geen 9 %) bezig. Het aantal arbeiders, in andere industrieen werk-

zaam, is echter belangrijk toegenomen. De belangrijke fabrieken daaronder

zijn, behalve de aardewerk- e. a. fabrieken van Regout, een wapenfabriek,

een fabriek van behangselpapier, en andere papierfabrieken.

Wat echter de textielindustrie aangaat, uit den staat blijkt, dat de

loonen wel lets vermeerderd zijn sedert 1841, doch dat de arbeidsduur

vrijwel geUjk gebleven is.
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TEXTIEL-INDUSTRIE IN LIMBURG IN 1860.
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De staat van andere dan textiel-fabrieken (zie biz. 228 en 229) toont

aan, dat in vele fabrieken de werktijd van 12 tot op 11 uren is terug-

gebracht. De loonen zijn volgens deze opgaven zeker niet slechter dan in

andere provincies, doch met de gelegenheid de school te bezoeken is het

in deze provincie treurig gesteld. Tot verdere opmerkingen geeft deze

staat geen aanleiding.

Wat de brieven der overige gemeentebesturen aangaat, daarin werd

niets aangetroffen wat der vermelding waard is.

No. 90. — 1861, APRIL 6. — BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN ROERMOND AAN DEN COMMISSARIS DES KONINGS IN

LIMBURG.

Wij hebben de eer naar aanleiding van U. E. H, G. missive van

den 29en December 1.1. 3e afd., no. 5162/15, Nijverheid, bij deze

aan U. H. E. G. de mededeeling te doen, dat wij het onderwerp,

daarbij behandeld, hebben onderzocht en van nabij hebben na-

gegaan ook volgens de mededeelingen, door de heeren fabrikan-

ten aan ons gedaan en waarvan wij de laatsten nu eerst mogten

ontvangen, en ons over het algemeen daarbij is gebleken, dat het

kwaad, in U. H. E. G. missive aangewezen en bedoeld in de daar-

bij in afschrift gevoegde missive van Z. Exc. den minister van

Binnenlandsche Zaken, zich zoozeer in onze plaats in de alhier

gevestigde fabrieken niet voordoet. Immers wat betreft de hier

aanwezige fabrieken van manufacturen, katoenen en half-wollen

stoffen, deze zijn van dien aard, dat op eene enkele uitzondering

na de wevers en hunne helpers niet binnen een bepaald gebouw,

maar meest alien aan hunne woningen of in hunne gehuurde ka-

mers werkzaam zijn. Niet alleen dat die binnen de gemeente wo-

nen, maar voor een groot deel ook verspreidzijnin vele omliggende

gemeenten tot op 4 tot 6 uren afstand ; de meeste weefgetouwen

worden verstrekt door den fabrikant, bij welken de wevers op

eenen bepaalden dag in de week hun werk afleveren en nieuwe

grondstoffen ontvangen.

Volgens de laatste mededeelingen bezigde de firma Claus voor

het fabrikaat van katoenen en half wollen stoffen 350 wevers en

werklieden, benevens 210 jongens en meisjes, deze aan een dag-

loon van 15 tot 40 cents, in den ouderdom van 10 tot 16 jaren,

naar gelang van de omstandigheden en welke de benaming heb-



VOLGENS DE ENQUETES VAX 1841 EN 1860. 231

ben van spoelders enz., ter adsistentie der wevers gebezigd wor-

dende.

De fimia Reidel telde zoodanig 130 wevers en arbeiders, be-

nevens 88 kinderen. De firma Matthei laatstelijk 90 wevers en

arbeiders en 40 kinderen, de firma Feldman, Jacobs en Cie. 74

wevers en werklieden en 30 kinderen enz., alien als bij eerstge-

melde fabriek.

Moeyelijk is het te bepalen hoelang deze kinderen per dag

werken; dit hangt van zoovele huiselijke omstandigheden af, dat

beoordeeling deswege niet doenlijk kan zijn; voor die kinderen,

welke zoodanig werken, ligt een groot kwaad daarin opgesloten,

dat zij hoewel bij hunne ouders, toch weinig ontwikkeling naar

ligchaamskrachten en geestvermogens ontvangen, daar zij veel-

tijds in slechte woningen of kleine onluchtige en onreine kamers

of vertrekken werken, en den kinderen ook geen of weinige ge-

legenheid wordt gegeven om onderwijs te genieten, daar zij of niet

ter school gezonden of veeltijds te vroeg van school genomen wor-

den om reeds eenige centen voor het huishouden te kunnen ver-

dienen.

Gaan wij nu tot andere fabrieken over, dan treft men aan in de

wolspinnerij der firma Claus behalve de volwassene werklieden 35

kinderen, meest meisjes van 12 tot 16 jaren, tegen 15 tot 40 cents

naar vordering; in de papierfabriek, buiten de overige werklieden,

25 kinderen, meisjes van 12 tot 16 jaren, zich onledig houdende

in een paar ruime vertrekken met het sorteeren van lompen,

met een dagloon van 20 tot 50 cents, voor meergevorderden zelfs

hooger, werkende de gewone werkuren per dag ; in de ateliers van

de heeren Giesbers van Deun buiten het overig werkvolk een tien-

tal jongelingen van 15 tot 18 jaren als hulp of leerjongens, van

20 tot 50 cents, mede de gewone werkuren bezig zijnde; aan de

behangselpapierfabrieken der heeren J. Hendrikus en Com. en

van B. Deuss in ieder nagenoeg 20 a 26 jongenster adsistentie van

andere arbeiders of voor bijzondere werkzaamheden, waaronder

tegen 15 a 20 cents minimum. In de overige fabriekmatige instel-

lingen worden in sommigen niet volwassenen, jongens en meisjes,

aangetroffen, doch meest beneden het tiental.

Daar waar kinderen of lets meer volwassenen werkzaam zijn,

moeten deze zulks gedurende de werkuren per dag bhjven. Er
blijft dus weinig gelegenheid voor dezen om scholen te bezoeken;
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er wordt dan ook, eens in fabrieken geplaatst, daartoe geen lust

of poging meer aangetroffen.

Wat de laatstgemelde fabriekmatige inrigtingen betreft, in

deze wordt de ligchamelijke sterkte meer bevorderd dan bij de

weverijen.

Naar de vorenstaande mededeelingen te oordeelen was het

minder mogelijk eene tabellarische opgave, als bij U, H. E. G. mis-

sive bedoeld, te verstrekken, en mogen wij vertrouwen, dat der-

halve de gegeven inlichtingen voldoende zullen geacht worden.

No. 91. — 186], APRIL 15. — DE HOOFD-COMMISSARIS VAN
POLITIE TE MAASTRICHT AAN DEN BURGEMEESTER VAN

MAASTRICHT.

Ter oorzake de respectieve fabriekanten dezer gemeente tot he-

den nalatig bleven de van hen verzochte behoorlijke opgaven te

verstrekken, heb ik niet voor heden kunnen voldoen aan den

inhoud der missive van den heer Commissaris des Konings in dit

gewest, van den 29en December j.l. 3e afd., no. 5162/15, zoodat

ik bij deze de eer heb, ter voldoening van Uwe apostille van den

Sen Januari j.l., no. 99, U. E. A. B. bij deze toe te zenden eene

vereischte tabellarische opgave van het fabriekwezen dezer ge-

meente, met bemerking, dat de heer Petrus Regout bepaaldelijk

heeft geweigerd de gevraagde opgaven te verstrekken, met de ken-

nisgeving, dat hij, daartoe door geene wettelijke bepaling gehou-

den zijnde, dergelijke opgave diensvolgens niet verkoos te geven.

De oningevulde vragen heb ik bij gemis aan opgaven in de

kolommen niet kunnen beantwoorden.

In het belang der zaak, naar mijne overtuging ook U. E. A. B.

zoozeer ter harte gaande, veroorloof ik mij, met het oog op de

laatste zinsnede van welgemelde brief van den heer Commissaris

des Konings, vrijmoedig een kort begrip mijner denkbeelden over

eenen min kostbare en toch bij wijze van proefneming gevoegelijk

in te vberen verordening op het fabriekwezen met de meeste be-

scheidenheid hierbij te onderwerpen.

Het is voornamelijk door ondervinding, in onze uitgebreide

fabriekstad opgedaan, dat ik eene daar te stellen wettelijke ver-

ordening op de fabrikanten en op de arbeiders in de fabrieken ten

dringendste noodzakelijk en als onmisbaar moet beschouwen.
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Met innig leedwezen ziet men hier de jeugdige fabriekarbeiders

als schimmen en in hunne opvoeding veel gelijkende naar rede-

looze schepselen, langs de straten loopen, hetgeen niets te ver-

wonderen is bij het bewustzijn, dat can zeer groot aantal kinderen

vanaf hun negende jaar in de glasblazerijen en aardewerkfabrie-

ken en anderen veel te veel uren daags moeten werken en sommi-

gen hunner des nachts de fabrieken niet verlaten voor midder-

nacht en twee uren later, om weder op die uren door anderen

van hunne leeftijd te worden vervangen.

Behalve het schandelijk laakbaar gedrag der ouders om bereids

vanaf de prille jeugd hunner kinderen door middel derzelve alle

mogelijke voordeelen te zoeken, en wel zeer dikwijls om zich-

zelven aan werkloosheid, luiheid en verachteUjke zedeloosheid

te kunnen overgeven, kan ik niet ontkennen, dat winstbejag der

fabriekanten daaraan ook niet vreemd moet wezen.

Dat de bestaande verregaande zorgeloosheid voor de opvoeding

der jeugdige arbeiders bij hunne ouders door zedelijke dwangmid-

delen zal kunnen worden veredeld, mag men zich moeyelijk voor-

stellen, zoodat het eene weldaad voor de maatschappij en ook in

het bijzonder voor deze gemeente zoude mogen genoemd worden,

ingeval met de meeste voortvarendheid, al ware zulks ook slechts

bij voorraad, tot later te nemen geschikter maatregelen eenige

voorschriften voor bedoeld toezigt zouden worden vastgesteld.

Met het oog op de oogenblikkelijke vereischten om, ter berei-

king van het voorgestelde doel, zoo mogelijk geene noemenswaar-

dige kosten te maken en langzamerhand den fabrikant en de ar-

beiders aan een zeer lijdelijk toezigt te gewennen, alsmede ter oor-

zake de zedelijke verbetering der arbeiders vooral zou moeten

gezocht worden in een door hen te genieten— later verpligtend—
onderwijs, zoo stel ik mij voor, dat met het toezigt, hier bedoeld,

zeer gevoegehjk zouden kunnen worden belast de heeren school-

opzieners onder de leiding van den heer inspecteur over het

schoolwezen, en wel ieder in zijn ressort.

Oppervlakkig geoordeeld, zoude men het toezigt wenschen op

te dragen hetzij aan den burgemeester, ieder in zijne gemeente,

waarin mijns erachtens bezwaren zouden zijn gelegen, zoowel

voor het toezigt door den burgemeester, die ook geUjktijdig fa-

briekant kan wezen, als voor dat door den commissaris van poli-

cie, waardoor de gevoehgheid van menig fabriekant zoude kun-
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nen worden geknakt en hierdoor den vereischten zedelijken in-

vloed zoude worden gemist.

De eigenschappen in de maatschappelijke positie, die toch ge-

woonlijk vereischt worden voor den schoolopziener, zijn in naau-

we overeenkomst te brengen met de noodzakelijke hoedanigheden

dier ambtenaren, met het toezigt op de fabrieken en op de fabriek-

arbeiders te belasten, terwijl de ineensmelting dezer twee betrek-

kingen dit voordeel zal aanbrengen, dat het toezigt over de scho-

len in verband mag beschouwd worden met het toezigt op de fa-

briekarbeiders, daar de schoolopzieners, behalve door eigen on-

dervinding, mede door de rapporten der schoolcommissien als

door de onderwijzers kunnen worden ingehcht over het gebruik,

welk de arbeidende klasse van het schoolgaan maken.

Voor te beginnen zoude men alleen den fabriekant de verplig-

ting kunnen opleggen om een regelmatig register te houden van

zijn fabriekvolk, b.v. ingerigt overeenkomstig den hierbijgaanden

staat, en dat register bij te houden om op de tijden, voor de school-

opzieners bepaald tot het houden van schoolbezoeken, door dezen

te worden onderzocht.

Door dit onderzoek zal ieder schoolopziener op de hoogte der

arbeidende klasse worden gebragt en zal, evenals thans gebrui-

kelijk is voor zijne schoolbezoeken, een zoo eenvoudig mogelijk

ingerigt rapport over zijne bevinding van het fabriekwezen aan

den provincialen inspecteur inzenden, met verpligting op dezen,

gehjk hiema is bedoeld.

Ter gelegenheid der door de schoolopzieners af te nemen exa-

mens zuUen een of meer vergaderingen, speciaal gewijd aan de be-

langens voor het fabriekwezen, onder voorzitting van den pro-

vincialen inspecteur worden gehouden, waarvan door laatst-

genoemden na afloop een algemeen rapport van de daarin plaats

gehad hebbende voordragten en beschouwingen zal worden inge-

zonden aan den heer Commissaris des Konings voor den heer mi-

nister voor Binnenlandsche Zaken.

Deze eenvoudige organisatie, bijna zonder kosten te veroor-

zaken, al zouden de bureaukosten behooren te worden verhoogd,

zal ten alien gevalle zeer voordeelige uitkomsten moeten opleve-

ren, vermits er toch wel in elke provincie zeker een schoolopziener

zal worden gevonden, die zich het fabriekwezen meer van nabij

ter harte neemt, en ten andere, doordien hierdoor de belangrijk-
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held voor in te voeren beginselen voor de zedelijke verbetering

van de jeugdige fabriekarbeiders meer algemeen zal worden er-

kend, eene toch eerste noodzakelijkheid om te gepaster tijd meer

strengere verordeningen in te voeren ten aanzien van verpligtend

bijwonen van onderwijs, vaststelling van het getal werkuren per

dag, dienstboekjes, certificaten, registers, inspectien en strafbare

bepalingen.

Op 17 April 1861 schreef de burgemeester van Maastricht aan den

Commissaris des Konings van Limburg het volgende:

„De hoofd-commissaris van Policie alhier, aan wien wij de in-

zameling der opgaven betrekkelijk fabriekarbeiders en meer bij-

zonder aangaande kinderen, bedoeld bij U. H. E. G. aanschrij-

ving van 29 December 1860, no. 5162/15, hadden opgedragen,

heeft ons thans verstrekt den bijliggenden staat, vergezeld van

het daarmede in verband staande berigt van 15 April j.l. no.

844B, dat mede in afschrift hiemevens gaat. Wij hebben ge-

meend ook het laatste, zooals het is liggende, te moeten mede-

deelen, en alzoo door een ander de eer bij deze aangemelde aan-

schrijving te voldoen."

No. 92. — 1861, APRIL 20. — de commissaris des konings.

AAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN ROERMOND.

Naar aanleiding Uwer missive van den 6en April j.l., no. 37,

heb ik de eer U te verzoeken de volgende vragen te willen beant-

woorden

:

1

.

Welk is het getal gewone werkuren per dag voor de fabrieken

te Roermond?

2. Werken de jongens en meisjes in de wolspinnerij van den

heer Claus tezamen of afzonderhjk?

3. Volgens de aangehaalde missive werd voor het fabrikaat van

katoenen en half woUen stoffen gebezigd:

a. door de firma Claus: 350 wevers en werklieden, en 210

jongens en meisjes;

h. door de firma Reidel: 130 wevers en arbeiders en 88

kinderen

;

c. door de firma Matthei : 9 wevers en arbeiders en 40 kin-

deren :
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d. door de firma Feldman, Jacobs en Cie. : 74 wevers en ar-

beiders en 30 kinderen.

In verband met hetgeen aan dat berigt voorafgaat, ontstaan

de volgende vragen:

a. werken al deze personen in hunne woningen?

b. zoo neen, kan dan niet het getal worden opgegeven, dat in

de fabriek werkzaam was voor volwassenen en kinderen af-

zonderlijk?

c. wordt hetzelfde dagloon, voor de kinderen opgegeven, ook

betaald voor hen, die te huis arbeiden met hunne ouders ? en hoe

worden deze laatsten betaald : naar gelang van het door hen afge-

leverde werk of per dag?

4. Achter de opgave betrekkehjk de firma Feldman, Jacobs en

Cie. is het woord enz. geplaatst. Welke is de bedoeling hiervan?

Dat er nog andere dergelijke fabrieken zijn? Zoo ja, welke, en

kunnen daaromtrent dan boegenaamd geene inlichtingen ver-

strekt worden? Of wel, zijn er geen of minder dan tien kinderen

werkzaam ?

Het ware mij bijzonder aangenaam, wanneer Uw antwoord

voor den 24en April aanstaande bij mij ontvangen ware, ten einde

de door mij te verstrekken opgaven aan den heer Minister van

Binnenlandsche Zaken voor den 1 en Mei daaraanvolgende kunnen

ingezonden worden.

No. 93. — 1861, APRIL 26. — burgemeester en wethou-

DERS VAN ROERMOND AAN DEN COMMISSARIS DES KONINGS

IN LIMBURG.

Tervoldoening aan U. H. E. G. missive van den 20en dezer maand

3e afd., no. 2316/9, betreffende sommige punten rakende het wer-

ken in of voor sommige fabrieken in deze gemeente, en in verband

met onze missive van den 6en dezer maand no. 37, hebben wij de

eer bij deze op de gestelde vraagpunten te antwoorden:

1

.

dat het getal gewone werkuren per dag voor de fabrieken is

van 1 1 uren

;

2. dat in de wolspinnerij der firma Claus volgens informatie in

de ruime spinnersvertrekken en jongens en meisjes in hetzelfde

vertrek werkende zijn, doch in de pluiskamers meisjes alleen aan

getroffen worden;
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3. a. dat in de fabriek der firma Claus werkzaam zouden zijn

naar informatie 12 volwassenen, 3 a 4 kinderen.

h. dat in die der firma Reidel binnen de fabriek zelve 10 vol-

wassenen en 4 kinderen volgens opgave werkzaam waren;

c. dat in die der firma Matthei in de fabriek zelve gebezigd wor-

den, volgens opgave, 8 volwassenen en 2 kinderen;

d. dat in die der firma Feldman, Jacobs en Cie. volgens opgave

werkzaam zijn 8 volwassenen en een kind;

e. dat de overigen, volwassenen en kinderen, dezer vier fabrie-

ken voor dezelve in hunne woningen werkende.

/. Volgens mededeeling der firma Reidel verdienen de kinderen

spoelders, bij de gewone wevers te huis arbeidende, 15 ct. tot 21

ct., die in de fabriek 30 cents; terwijl de kettingspoelders, eene

andere soort, tot 40 cents per dag kunnen verdienen naar gelang

zij goed of minder goed kettinggaren te spoelen hebben,

Aan deze fabriek geschiedt betaling der kinderen per dag.

g. Volgens opgave der firma Matthei de kinderen in de fabriek

mede 30 cents, daarbuiten als bij de voorgaande. — Aan deze fa-

briek mede betaling per dag.

h. Volgens opgave der firma Feldmann, Jacobs en Cie. worden

de kinderen in de fabriek per dag betaald, die daarbuiten per

stuk, naar gelang van werk dezer laatsten. — Overigens gelijk aan

de voren gemelde.

i. Volgens informatie zou het medegedeelde omtrent de firma

Reidel ook toepasseUjk zijn op de firma Claus. Men heeft zich her-

haaldelijk tot deze firma gewend zonder bepaalde opgaven te be-

komen, daar telkens verklaard werd, dat men zich aan die van de

vorige jaren refereerde.

4. Dat het woord enz. achter de opgave betreffende de firma

Feldmann, Jacobs en Cie in ons boven aangehaald rapport is ge-

steld met de bedoeling om de opgave dier fabrieken af te breken,

daar alleen voor de gemelden in katoenen en half woUen stoffen

meer dan 10 kinderen werkzaam zijn.

No. 94. — 1861, MEI 2. — DE COMMISSARIS DES KONINGS IN

LIMBURG AAN DEN MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN.

.... Op dien staat komt, voor wat de gemeente Maastricht aan-

gaat, de aardewerk-, glas- en kristalfabriek van den heer P. Regout
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niet voor, die, blijkens van het gemeentebestuur ontvangen berigt,

in de meest stellige bewoordingen geweigerd heeft de verzochte op-

gaven te verstrekken, als daartoe door geene wettelijke bepaling

gehouden. Ik betreur de ongeneigdheid van dien fabriekant ten

dezen te meer, dewijl het eene fabriek geldt, waarin honderden

arbeiders werkzaam zijn. Het is de eerste maal niet, dat dergelijke

weigering van hem ondervonden wordt. Ook ten verleden jare

moest het verslag van Gedeputeerde Staten aan de gewesteHjke

vertegenwoordiging het stilzwijgen omtrent deze fabriek bewaren,

dewijl de pogingen, destijds door de Kamer van Koophandel en

Fabrieken te dezer stede te werk gesteld ter verkrijging van eenige

inUchtingen van gehjksoortigen aard alsdeonderwerpelijke, schip-

breuk leden op de ongezindheid van den industrieel, waarvan de

rede, om haar te verstrekken.

Bedoeld jaarverslag vermeldt dan ook alleen het aantal arbei-

ders dezer fabriek en noemt daarvoor 1400 voor het jaar 1859. Die

opgave was ontvangen van het gemeentebestuur en getrokken

uit het kohier van patenten.

Van het gemeentebestuur van Roermond is eene opgave ver-

kregen, welke, hoezeer nader nog op mijne uitnoodiging aange-

vuld, mij evenwel niet in staat heeft gesteld om in de nevensgaan-

de tabel al de bijzonderheden te doen invuUen op de wijze als voor

de fabrieken in de overige gemeenten heeft kunnen plaats hebben.

Onverschilligheid ten opzigte van den toestand van het fabiiek-

proletariaat der tegenwoordige nijverheid is daarvan echter geens-

zins de oorzaak, zoo min bij het bestuur als bij het gemeente-

bestuur van Maastricht, wanneer ook zijne mededeeling die vol-

ledigheid mist, welke ik zoozeer gewenscht had te kunnen ver-

krijgen, ten einde Uwe Exc. een volkomen juist en zoo uitgebreid

mogelijk overzigt te geven van den stand eener zaak, die in zoo

hooge mate de belangstelling verdient, ja vordert van alien die,

uit welken hoofde ook, een heilzamen invloed kunnen uitoefenen

op een schakel van het maatschappelijke leven, zoo gewigtig

als de fabriekarbeiders.

Hoeveel moeite er dan ook besteed zij om aan de bij mij ont-

vangen mededeelingen de meest mogelijke juistheid en gewensch-

te volledigheid te geven, zoo doen zij den toestand toch niet an-

ders dan ongeveer kennen, daar strenge naauwkeurigheid hier niet

dan uiterst bezwaarlijk, of liever, bij de bekende vrees van verre-



VOLGENS DE ENQUETES VAN 1841 EN 1860. 239

weg de meeste fabrikanten om derden met hunne inrigtingen van

nabij bekend te maken en bij den bepaalden onwil van anderen,

onmogelijk te verkrijgen is, vooral niet, wanneer door hen, al is

het slechts in de verste verte, vermoed kan worden, dat het ver-

zoek om eenige opgave in verband zou kunnen staan met de eene

of andere vvettelijke regeling, of wanneer het de kennis geldt van

het betaald wordende arbeidsloon. Zoo heeft de meerderheid der

fabrikanten, hoe onvoldoende dit ook zij, slechts het maximum
en minimum der werkloonen doen kennen. Of daarenboven die

uiterste grenzen met strikte juistheid zijn aangewezen, ik zou het

om de aangehaalde reden niet durven beweren, evenmin als ik

de cijfers van hen, welke een gemiddeld bedrag opgaven, voor

volkomen nauwkeurig zou durven verklaren. Integendeel. Bij de

inzage van den staat zal Uwe Exc. onder anderen ontwaren, dat

voor een der beide aardewerkfabrieken een gulden is opgegeven

als het gemiddelde bedrag van het arbeidsloon voor alien, die

in de inrigting werkzaam zijn, zonder onderscheid van kunne of

ouderdom. De opgave is kennelijk onjuist. Meerdere of betere te

verkrijgen, is evenwel niet mogelijk. De beide boven aangewezen

oorzaken vormen een hinderpaal, tot welks volkomen overwin-

ning de tijd nog niet geboren is.

Behalve den meerbedoelden staat heb ik de eer nog als bijlagen

hiemevens te voegen een afdruk van het Reglement voor het

fonds tot ondersteuning der arbeiders, in dienst bij de domaniale

steenkolenmijnen te Kerkrade, en een afschrift van het tot dat

fonds betrekkelijke verslag over het jaar 1860^),

Ik ben tot die bijvoeging te eerder overgegaan, dewijl Uwe
Exc. uit het reglement zal blijken, dat de deelhebbers van het

fonds verpligt zijn hunne kinderen van 6 jaar af tot aan hun 14de

jaar ter school te zenden. De onderwijzer der gemeenteschool doet

mededeeling omtrent het schoolgaan der kinderen, waarop door

den Directeur der mijnen met naauwgezetheid het oog wordt ge-

houden. Beneden de 15 jaren worden geene kinderen in de mijnen

toegelaten. Vroeger werden er reeds jongens van 10 jaren gebezigd.

Er heeft hier alzoo eene verbetering plaats gegrepen, die heilzaam

werken moet op de zedelijke, verstandelijke en ligchamelijke ge-

steldheid der toekomstige mijnwerkers.

Dergehjke gunstige getuigenis kan ik echter niet van de overige

') Ontbreken.
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fabriekinrigtingen afleggen, zij het dan ook al, dat hier of daar

misschien eene eenigszins gunstige uitzondering besta.

Ook hier toch heeft de ondervinding geleerd en leert zij het nog

dagehjks, dat de \vijze, waarop kinderen tot fabriekmatigen ar-

beid worden gebezigd, niet zelden een noodlottigen invloed uit-

oefent op hunne hgchameUjke, verstandehjke en zedehjke ont-

wikkeUng. Zoo zijn er fabrieken te dezer stede, voomamehjk aar-

dewerkfabrieken en de glasblazerij , waar volgens de verklaring

van den hoofd-commissaris van politie reeds kinderen van ter-

nauwernood negen jaren oud gebezigd worden, die er elf uren per

etmaal moeten arbeiden en waarvan sommigen de fabriek niet

verlaten v66r tusschen middernacht en twee uur in den morgen-

stond, cm alsdan weer door kinderen van denzelfden leeftijd

te worden vervangen.

Wat van zulke kinderen als volwassenen worden moet die,

slecht gekleed, ongevoed, reeds in hunne prille jeugd zulk aan-

merkehjk deel van den dag of van den nacht moeten doorbrengen

in eene besloten ruimte, waar meestal door de bewerkt wordende

stoffen en de op elkander gehoopte bevolking een bedorven damp-

kring heerscht en waar zij niet zelden, om niet te zeggen in den

regel, de bronnen van zedelijk bederf aantreffen, — behoeft wel

niet geraden te worden.

Met de ondermijning der gezondheid wordt er tevens de lust

tot al wat den mensch veredelt, uitgedoofd; en bij eene verwaar-

loosing der opvoeding, als plaats heeft, waar de kinderen slechts

als middelen tot meerdere productie beschouwd worden, kan ook

wel van geen onderwijs sprake wezen.

Aan de eene zijde bekommeren er zich de ouders niet om, zorge-

loos als zij zijn ten aanzien der toekomst hunner kinderen, wan-

neer zij slechts zoo spoedig mogelijk productief zijn geworden,

waarvan het gevolg geen ander wezen kan dan volslagen onver-

schilligheid der kinderen ten opzigte van alle kennis, wanneer

het aankomende jongens en meisjes worden, terwijl aan den

anderen kant bij vele, zoo niet de meeste fabrikanten de genegen-

heid wordt gemist om het bezoek, al ware het alleen van eene

avondschool te bevorderen. Kolom 21 van den staat strekt daar-

van ten bewijze en de zeer enkelen, die verklaren, dat er gelegen-

heid bestaat of, des gevraagd, gegeven zou kunnen worden om aan

het onderwijs deel te nemen, doen het in bewoordingen, die, naar
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het mij althans toeschijnt, niet getuigen van hunne zucht ter be-

vordering dier deelneming.

Dezelfdeklagten, die elders ten aanzien derfabrieken met betrek-

kingtot het onderwerpelijke punt wordenaangeheven, mogen alzoo

ook van toepassing beschouwd worden op de groote meerderheid

der inrigtingen van nijverheid, alwaar kinderen gebezigd worden,

in het gewest, aan welks hoofd ik de eer heb mij geplaatst te zien.

Met voile overtuiging meen ik dan ook te moeten verklaren,

dat ook hier onbeschaafdheid en zedeloosheid onder de fabriekar-

beiders eensdeels, en verzuim ofnalatigheid der particulieren ander-

deels het hoogst wenschelijk, ja noodzakehjk maken, dat de Hooge

Regeering met beperkende maatregelen tusschenbeide trede.

Uwer Exc.'s voornemen daartoe wordt dan ook in de hoogste

mate door mij toegejuicht, terwijl ik tevens den vurigen wensch

koester, dat hare pogingen door alien, die met den inderdaad be-

treurenswaardigen intellectuelen, morelen en physieken toestand

der fabriekarbeiders bekend zijn, krachtdadig ondersteund en

met een gunstigen uitslag bekroond zullen worden.

NOORD-BRABANT.

Nietalleen in Limburg, ook in Noord-Brabant werden werkgevers aange-

troffen, die de vragen der M. E. 1 860 niet wilden beantwoorden. Zoo wordt

bij Breda het volgende medegedeeld : „Deze staat is slechts bij benadering

kunnen worden opgemaakt, dewijl vooral om de opvoering der patenten de

meeste fabriekanten weigerachtig zijn positieve inlichtingen te verschaffen.

Er zijn te Breda nog een aantal fabrieken en werkplaatsen, doch alien wer-

ken met minder dan 10 vaste werklieden, of wel met bijzondere in de stad

woonachtigewevers of andere arbeiders buiten de fabriekgebouwen
'

' . Breda

stelt derhalve blijkens het bovenstaande de grens, waarbij een fabriek al dan

niet in den staat moest worden opgenomen, bij tien werklieden. Meerdere

gemeenten hebben dat gedaan. Doch in de considerans, de ministerieele

circulaire van 17 December 1860, wordt duidelijk iets anders gevraagd.

Om die reden zijn dan ook in de hieronder geplaatste staatjes niet die

fabrieken en werkplaatsen uit den oorspronkelijken staat overgenomen,

waarin minder dan 10 kinderen en aankomende jongens en meisjes, werk-

zaam waren.

AUereerst werd weer een tabel voor de textiel-industrie gemaakt. Daar-

uit blijkt, dat in de voor deze statistiek in aanmerking komende fabrieken

NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK VIH. 16
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2985 werklieden arbeidden en 240 daarvan, of slechts 8%, jonger dan 14

14 jaren waren. Maar ook uit andere gegevens blijkt het, dat in 1860 de

omstandigheden, waaronder de arbeiders werkzaam zijn, niet slechter,

eerder beter te zijn dan die in andere provincies. Niet dat de loonen hooger

waxen, maar wel was de arbeidsduur, althans voor de kinderen, in vele ge-

vallen minder dan in de textiel-industrie in de andere provincies.

Zondert men de abnormaal lange werktijd van de kunstwolfabriek te

Ginneken uit, dan blijkt een twaalf-urige arbeidsdag voor volwassenen

en een 10-urige voor kinderen dikwijls voor te komen. Het gevolg hiervan

is, dat er meer gelegenheid tot het ontvangen van onderwijs voor de kin-

deren is dan in menige andere provincie. Doch ook is het juist om het geven

van onderwijs meer tot zijn recht telaten komen, dat dewerktijden voor de

kinderen zoodanig geregeld werden, dat zij enkele uren onderwijs konden

genieten. In ieder geval was blijkbaar de toestand in Noord-Brabant

in dit opzicht heel wat beter dan menigeen v66r dezen misschien gedacht

zal hebben. Het valt nu ook te begrijpen, dat de Brabantsche afgevaardig-

den bij de behandeling van dit onderwerp eenige jaren later in de Tweede

Kamer den invloed van de geestelijkheid ten bate der fabriekskinderen

naar voren brachten . De mededeelingen van verschillende gemeenten aan-

gaande dit onderwerp verdienen dan ook alle aandacht.

Van de kunstwolfabriek te Aarle-Rixtel : „in deze fabriek heerscht bui-

tengewoon orde en tucht" melden de „aanmerkingen," wordt nog het

volgende medegedeeld: „Op deze fabriek worden geen kinderen aange-

nomen dan van 12 jaren oud. Deze kinderen hebben het gewoon school-

onderwijs genooten ....". Breda schrijft: „Circa 400 leerlingen, jongens

en meisjes, gaan op de dagschool; des winters avonds is er eene herhalings-

school, doch alleen voor mannen en jongens, gemiddeld maken hiervan

een 200-tal gebruik". Uit St. Michielgestel wordt geschreven: „Er bestaat

goede gelegenheid om de kinderen ter school te zenden, want elken

werkdag wordt van 6—8 ure onderwijs gegeven in het lezen, schrijven en

rekenen, alleen voor de kinderen, die in de haarspinnerij werkzaam zijn, en

waarvan een goed gebruik wordt gemaakt".

Dit is ook voor de soortgelijke fabriek te Schijndelhet geval : „De jongens

beneden de 14 jaren erlangen onderwijs in de openbare herhalingsschool al

de werkdagen, alsmede die boven de 14 jaren, welke nog niet genoeg voor

hunnen stand onderwezen zijn; alien bekomen onderwijs in de Zondags-

school".Maartochis destokbij dedeur: „De kinderen, die de school niet ge-

regeld bijwonen, zooals in nevenstaande kolom (lees : hieronder) is vermeld,

worden de spinnerij ontzegd. Gedurende de zomermaanden wordt er niet ge-
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werkt. Het locaalis zeer luchtig en wordt 's winters behoorlijk verwarmd".

Is de arbeidsduur daarentegen langer, dan is er geen gelegenheid voor

onderwijs. Zoo wordt bijv. uit Woensel gemeld : „Tot dusverre bestaat

er geen gelegenheid om de kinderen, opdefabrieken werkzaam, ter school

te zenden, vermits de kinderen evenzooveel uren als de mannen op het fa-

briek moeten werken en overzulks, zoodra zij opdefabrieken worden ge-

plaatst, de gelegenheid en lust voor het schoolgaan voorbij is. Terwijl om

het schoolgaan te bevorderen van deze soort van kinderen in den regel

geen schoolgeld wordt geheven.

„Gedurende de winteravonden wordt door een bijzonder onderwijzer

alhier aan fabrieksarbeiders na afloop van het werk onderwijs gegeven in

het lezen, schrijven en rekenen, waarvan doorgaans een 20-tal jongens ge-

bruik maken".

Een minder gunstige toestand dan op de textielfabrieken was die van

de Brabantsche tabaksindustrie. Daarvan geeft het volgende staatje een

overzicht. Allereerst wat het aantal kinderen betreft. Dit bedraagt 150,

ter^vijl het totale aantal werklieden 657 was. Bijna 23 % der werldieden

waren derhalve kinderen.

TABAKS-INDUSTRIE IN NOORD-BRABANT IN 1860.
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TEXTIEL-INDUSTRIE EN AANVERWANTE INDUSTRIEEN IN NOORD-
BRABANT IN 1860.
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Gemeente en
soort der
fabrieken.
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Van de overige in den oorspronkelijken staat genoemde, voor eene

vermelding in aanmerking komende fabrieken volgt hieronder nog een

overzicht.



VOLGENS DE ENQUETES VAN 1841 EN 1860.

INDUSTRIEEN IN ZEELAND IN 1860.

247



248 GEGEVENS OMTRENT DEN KINDERARBEID

slechts 27 kinderen beneden de 14 jaren oud (of ongeveer 5 % der werk-

lieden) gewerkt hebben. Ook in deze provincie is het totale aantal werklie-

den in de textiel-industrie werkzaam, sedert 1841 belangrijk verminderd.

De loonen zijn er niet op vooruitgegaan, doch de arbeidsduur is in de

meeste fabrieken wel verminderd. Uitvoeriger zullen wij hierop echter niet

ingaan, omdat hij, die een indruk wenscht te krijgen van den zedelijken,

verstandelijken en lichamelijken toestand der Zeeuwsche calicots-fabrie-

arbeiders omstreeks 1860 daarover immers zeer uitvoerige gegevens kan

vinden in het bekende werk van Dr. S. Sr. Coronel, De gezondheidsleer

toegepast op de fabrieksnijverheid (1861), waarin het resultaat van het

nauwkeurig door Coronel ingesteld onderzoek zeer uitvoerig is beschreven.

No. 96. — 1861, APRIL 20. — DE COMMISSARIS DES KONINGS

IN ZEELAND AAN DEN MINISTER VAN BINNENLANDSCHE

ZAKEN.

Voldoende aan den brief van den 17e December 1.1., no. 215,

6e afd., heb ik de eer Uwe Exc. ter beantwoording van de daarbij

gestelde vraagpunten te doen toekomen eene tabel van sommige

fabrieken in dit gewest, waarop de gestelde vragen van toepassing

kunnen geacht worden te zijn,

Verdere inlichtingen heb ik ter zake ontvangen noch mede te

deelen.

UTRECHT.

TEXTIEL-INDUSTRIE IN UTRECHT IN 1860.
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De vrouwen weikeu afgescheiden van de mannen, uit hoofde van hun bijzondere

arbeid ; op de overige fabrieken te Jutphaas is dit niet het geval.

De steenfabriekea zijn gelegen te Oost- eu West-Raven in de nabijheid van Utrecht.

De Nederd.-Herv. Diaconie van Utrecht heeft voor weinige jaren, daar ter plaatse

eene school gebouwd, waarvan ruimschoots gebruik wordt gemaakt; des winters

vrij getrouw, des zomers indien er geen werk is.

No. 4. — Ten aanzien der werkuren en loonen geldt de bovenstaande opmerking.
Gemiddeld wordt er 7 maanden gewerkt; gedurende dien tijd wordt de school niet be-

zocht. Ook gaat de te verrigten arbeid de krachteu der kinderen meestal niet te boven.
Mannen en vrouwen werken gezamenlijk.

No. 5.-6 kinderen bezoeken de school en werken alleen des avonds.

No. 6. — Mannen en vrouwen werken gescheiden.

Geene kinderen worden toegelaten, dan voorzien van een bewijs dat zij voldoende
onderwijs hebben genoten. In de fabriek bestaat gelegenheid tot godsdienstig onder-
wijs, de jongste meisjes leeren naaijen en zingen. Er zijn 10 kinderen, die nog school

gaan en eerst te 4 uur te werk komen.
No. 7. — Mannen en vrouwen werken gezamenlijk.

Er wordt alleen gedurende de 5 zomermaanden gewerkt, gedurende de overige

maanden gaan de kinderen school.

No. 8. — Ut supra.

No. 9. — Mannen en vrouwen werken gezamenlijk. De kinderen gaan niet school.

No. 10. — 1 jongen en 3 kinderen bezoeken de avond- en zondagschool.

No. 11. — De kinderen gaan volstrekt niet school.

No. 97. — 1861, APRIL 8. — DE COMMISSARIS DES KONINGS IN

UTRECHT AAN DEN MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN.

Ik heb de eer Uwe Exc. een staat te zenden, bevattende de op-

gaven, gevraagd bij de missive van 17 Dec. 1860, nr. 215, 6e afd.

Sommige gemeentebesturen hebben gemeend hunne opgaven

niet te moeten bepalen tot de fabrieken, waar het getal kinderen

dat van tien overtreft, maar ook mededeehngen gedaan omtrent

den arbeid van kinderen, wier aantal beneden het gestelde cijfer

is. De kennis van die bijzonderheden wil ik Uwe Exc. niet onthou-

den.

Te Amersfoort worden behalve de in de tabel vermelde nog 6

katoenspinnerijen gevonden, waarin tezamen 36 kinderen (19 j.,

17 m.) werkzaam zijn,

De in de tabel vermelde verdere bijzonderheden gelden ook om-

trent hen. Het aantal arbeiders boven de 18 j. bedraagt in die fa-

brieken 50 mannen, 28 vrouwen, van 18— 14 j. 10 jongens, 7

meisjes.

In het naburige Bunschoten worden kinderen tot een eigenaar-

digen arbeid gebruikt, namelijk tot het kaken van ansjovis in de

ansjoviszouterijen. Dit werk duurt slechts van half Mei tot half

July, gedurende welken tijd de school niet wordt bezocht. Geheel

van de ansjovisvangst afhankelijk, is deze tak van industrie zeer
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wisselvallig. In elk der drie zouterijen werken 2 a 3 mannen, 3

jongens en 3 meisjes van 18— 14 j. en gemiddeld 20 kinderen.

Het dagloon der drie klassen van arbeiders bedraagt / 1.25,

0,60 en 0.40 a 0.50.

In de meeste steen- en pannenbakkerijen langs den Vaartschen

Rijn en de Vecht worden kinderen tot den arbeid gebruikt.

Van Utrecht ontving ik echter geene mededeelingen buiten het

vermelde in de tabel. Te Jutphaas zijn drie fabrieken, waar 60

mannen en vrouwen, 24 jongens en meisjes, en 16 kinderen ar-

beiden. Behalve deze zijn er nog 3 steen-, pannen- en tegelfabrie-

ken, waar kinderen werkzaam zijn, wier getal niet opgegeven is,

doch dat minder dan 10 bedraagt.

Te Zuylen zijn 4 pannen- en tegelfabrieken, waarop 7 mannen,

2 vrouwen, 2 jongens, 1 meisje en 3 a 4 kinderen werken. Op de 3

steenfabrieken is het getal der arbeiders als volgt: 12 mannen,

4 vrouwen, 3 jongens, 1 meisje, 8 kinderen. Het loon bedraagt

voor de drie klassen gemiddeld 0.60, 0.55, 0.40 per dag. Stukwerk

is ook hier regel, de werkuren zijn meestal 12 per dag, doch af-

hankelijk van het weder. Te Maarssen is nog een pannebakkerij

,

waar 3 kinderen werken.

In de katoenenstoffen-weverij te Veenendaal werken 7 kin-

deren, in de woUengarenspinnerij 2 ; bovendien worden in sommige

andere fabrieken kinderen gebruikt tot een gezamenhjk getal van

6, Hunne verstandelijke ontwikkeling wordt geheel verwaarloosd

en, met uitzondering van eene fabriek, werken mannen en vrou-

wen overal dooreen.

ZUID-HOLLAND.

Het antwoord op de Ministerieele Enquete 1860ontbreekt. Daaromtrent

ward nog op ons verzoek door den tegenwoordigen Commissaris dezer pro-

vincie medegedeeld (d.d. 25 Mei 1918 no. 141, le afd.), dat de „antwoorden

(der gemeentebesturen) naar alle waarschijnlijkheid in original! en zonder

begeleidend schrijven aan het Departement (zijn) toegezonden; in het

provinciaal archief is dienaangaande althans geen enkele nadere aan-

wijzing te vinden".
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NOORD-HOLLAND.

De gegevens omtrent deze provincie zijn te vinden in het Provinciaal

Verslag over 1860, biz. 646—659, waar de naar aanleiding van deze en-

quete opgemaakte staat voorkomt. Belangstellenden kunnen wij derhalve

daamaar verwijzen. Ter wille der volledigheid zullen echter uit dien staat

hier enkele gegevens overgenomen worden. De staat zelveis echterniet vol-

ledig. Zoo schrijven bij v. B. en W. van Amsterdam : Aan 99 directeurs of eige-

naars van fabrieken is door het Gemeentebestuur van A. de circulaire gerigt,

terwijl slechts van 67 inrigtingen de verlangde inlichtingen zijnontvangen

;

in 17 hiervan wordt door Idnderen gewerkt". Het aantal kinderen in fa-

brieken werkzaam, is volgens den staat gering, behaive in de Haarlemsche

textielfabrieken, welke ook op den staat van de M. E. 1841 voorkomen.

Ter vergelijking volgen daarom hier de cijfers voor deze fabrieken hier-

onder.

2 katoendrukkerijen, ververijen en weverijen te Haarlem:

1841 1860

Mannen 378 ] ]
690 boven de 18 jaren.

vrouwen 138 I

j

jongens 225 1 \

199 van 14—18 jaren.
meisjes 183

J j

kinderen 152 173 beneden de 14 jaren.

Totaal 1076 1062

% kinderen: ruim 14% ruim 16%.

Van een afname van den kinderarbeid bhjkt derhalve uit deze cijfers

niet veel. Beschouwingen van den toenmaligen Commissaris des Konings

naar aanleiding van den staat, staan niet in het Provinciale Verslag over

1860 afgedrukt. Zij zijn waarschijnlijk dan ook niet gemaakt. Maar in den

staat zelf komen wel enkele aanteekeningen voor, welke belangrijk ge-

noeg zijn om hieronder over te nemen.

Zoo wordt bij een der hierboven bedoelde Haarlemsche textielfabrieken

het volgende aangeteekend : „TengevoIge der moeyelijkheden in verband

tot de fabrijkwerkzaamheden om van de bestaande gelegenheid tot het

bekomen van onderwijs gebruik te maken, is eene eigene school aan de

fabriek daargesteld, en het deelnemen aan het onderwijs zoodanig ver-

pligtend gemaakt, dat ieder kind beneden de 14 jaren hetzelve zoolang

moet bijwonen, tot hetzelve behoorUjk kan lezen, schrijven en de 4 eerste

regelen der rekenkunde verstaat, terwijl degenen, die weigeren om aan
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het onderwijs deel te nemen, van de fabriek worden verwijderd". Bij meer-

dere fabrieken is aangeteekend, dat tot de fabriek geen kinderen beneden

de 14 jaren worden toegelaten, of dat zij niet ter school gaan omdat daar-

aan „ontwassen" zijn. Meer dan in 1841 treft men aan, dat gebruik van de

gelegenheid tot ontvangen van onderwijs gemaakt wordt, al komen de

uitdrukkingen „geen gelegenheid", of ..gelegenheid, doch er wordt geen

gebruik van gemaakt" vaker voor.



II.

GEGEVENS AANGAANDE BEDRIJFSKAPITALEN IN DEN
HOLLANDSCHEN EN ZEEUWSCHEN HANDEL IN 1543,

MEDEGEDEELD DOOR DR. P. A. MEILINK.

In de archieven van de Staten van Holland en Prelaat en Eerste Edele

van Zealand zijn een aantal rekeningen en cohieren bewaard, welke be-

trekking hebben op de belasting op de hedrijfskapitalen in den handel van

1543, die gewoonlijk als de tiende penning op de koopmanswinsten wordt

aangeduid.

Hoewel het materiaal slechts een klein gedeelte van de rekeningen

en cohieren, welke bij deze belasting behoord hebben, uitmaakt, zijn de

ens bewaarde stukken voor de kennis van onze handelsgeschiedenis,

in de eerste plaats voor de kennis van de grootte der handelskapitalen

omstreeks het midden der 16e eeuw zeer belangrijk en verdienen zij daar-

om meer algemeene bekendheid.

Aan de publicatie van ons materiaal laten wij een overzicht van de

behandeling der oorspronkelijke belastingvoorstellen in de Staten, van

de heffing en ten slotte een nadere beschrijving van de stukken voorafgaan.

Het voorstel tot een belasting op de koopmanswinsten maakte onder-

deel uit van een groot belastingvoorstel, dat den len December 1542 aan

de Generale Staten te Brussel aangeboden werd. De propositie, die den

toestand van het land tengevolge van den oorlog met Frankrijk en den

finantieele nood van de regeering in sombere kleuren schilderde ^), sloot

met het verzoek drie voorstellen goed te keuren ^)

:

') Deze propositie alsmede tal van andere stukken, die wij in deze inleiding gebrui-

ken zuUen, zijn te vinden in een belangrijk dossier rakende dezen tienden penning in

het Archief van de gemeente Gouda (Ingek. Brieven 16e eeuw). De vroedschapsresolu-

ties van dit dossier zijn gedeeltelijk afgedrukt in de publicatie van Mr. A. Meerkamp
van Embden (Hist. Gen. Bijdr. en Med. XXXVIII, biz. 249 vlg.). De bundel is ook ge-

raadpleegd door Dr. Briinner bij zijn publicatie Hist. Gen. Bijdr. en Med. XLIII, biz.

129 vlg.

=) Vgl. Res. St. van Holl. 28 Nov. 1542.



GEGEVENS AANGAANDE BEDRIJFSKAPITALEN IN 1543. 255

1) tot heffing van den honderdsten penning van de waarde van de

koopmanschappen, die „uyt dese landen getransporteert worden

in anderen landen, den Keyser niet subject zijnde";

2) tot heffing van den tienden penning van de opbrengst (,,van den

incommen") van onroerende goederen, renten, bosschen, beem-

den enz.;

3) tot heffing van den tienden penning van de winsten, die kooplieden

in daze landen wonende en minstens duizend gulden in hun bedrijf

hebbende, in een jaar maken zouden, of nemen wij hier de woorden

van de petitie zelf: „Tiercement : que vouldriez consentir — ayant

regart que la dixiesme du revenu concerne seullement ceulx qui

possessent biens immeubles et non les marchans, qui gaingnent

souventeffoiz plus que une riche homme n'a de rente — que tous

subgectz des pays de parde9a eulx meslans du faict de la marchan-

dise, ayant fixe domicille (en ce non comprins marchans estrangiers)

et qui ont selon commune opinion et estimation de gens mil florins

une fois ou plus en marchandise, payssent le dixiesme du gaing,

qu'ils font vraysemblablement en ung an, a payer en deux termes

comme dessus".

Het stelsel, dat bij de voorgestelde belastingen gevolgd werd, was in

deze gewesten weinig gebruikelijk geweest. De regeering was gewoon

vaste bedragen te vragen, die bij de gewone beden uit de omslagen op de

schiltalen, bij de buitengewone beden somtijds ook uit andere middelen

opgebracht werden; in 1524 o.a. hadden de Staten van Holland aan de

regeering de beschikking gegeven over imposten op de wijnen en bieren,

op de beesten en den twintigsten penning van het inkomen uit onroerende

goederen van de vreemdeUngen ten einde hieruit de geaccordeerde bede

van 80.000 gulden te verkrijgen ^). De regeering motiveerde haar voorstel

tot deze ongewone belastingen daarmede, dat de schiltalen ten behoeve

van de gewone bede en de buitengewone bede van Maart 1 542 ^) reeds

zoo zwaar belast waren, dat verdere heffingen langs dezen weg onge-

wenscht waren. Waarschijnlijk heeft ook de omstandigheid, dat de ge-

westen kort te voren ten behoeve van de extraordinaire bede van 29

October 1542 leeningen hadden moeten sluiten, op het voorstel invloed

uitgeoefend, daar ook deze weg thans afgesloten was.

De Staten ontkenden geenszins de noodzakehjkheid nieuwe bronnen

') Inv. Div. Rek. (Alg. R. Arch.) nr. 130.

^) Het consent van de Staten in deze bede dateert van 24 Maart, de acceptatie door
de landvoogdes van 3 April 1542.
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cian te boren, maar de middelen waarop de regeering het oog had laten

vallen, vielen bij de meesten niet in den smaak; vooral om „de conse-

quentie" vonden sommigen de gekozen middelen gevaarlijk ^).

Van de zijde van de zeeprovincies en Brabant kwam voornamelijk

het verzet, en het was in de eerste plaats de voorgestelde honderdste

penning op de uitgevoerde koopmanswaren, in mindere mate de tiende

penning op de koopmanswinsten, waartegen het verzet gold. Terwijl

de landprovincies als Henegouwen, Artois en Mechelen zich spoedig bij

de voorstellen neergelegd schijnen te hebben, maakten Brabant en Vlaan-

deren bezwaren en werd van deze zijde de wensch uitgesproken in plaats

van de gevraagde bede een vaste som te mogen geven, waardoor de ge-

westen elk voor zich zouden kunnen beslissen uit welke middelen zij hun

bijdrage zouden wUlen opbrengen ^).

Ook Zealand behoorde tot de opposanten en uit een schrijven van

Aart van der Goes, den landsadvocaat van Holland (8 Januari 1543)

bleek, dat eveneens hier aan een vaste som boven de petitie de voorkeur

gegeven werd ^).

Krachtig was vooral het verzet van Holland. Dit gewest, voortdurend

bedreigd door een inval van de Gelderschen, achtte zich speciaal bezwaard

wegens de onvoldoende bescherming van haar grenzen en het weigerde

aanvankelijk in de vergadering van 1 8 December eenige petitie te bewilli-

gen ; de noodige gelden voor haar grensverdediging wilde het voorschieten,

maar een ,,gracelijke petitie" zou het eerst later willen overwegen*).

Intusschen lieten zij toch den landsadvocaat, die den 17en December

reeds naar het Zuiden was gezonden om het voorloopig uitblijven van de

Staten te Brussel bij de landvoogdes te excuseeren, het terrein verkennen

en onderzoeken „hoe d'ander landen deselve propositie (sc. van 1 Decem-

ber 1542) verstaen" ^).

') Om de „quade consequentie" werden ook in 1537 de voorstellen tot heffing van

accijnzen en een schoorsteengeld verworpen (Vgl. Briinner: Hist. Gen., Bijdr. en Med.

XLIII, biz. 137).

*) Dit alles uit een rapport van Aert van der Goes van 8 Januari 1543 aan Gerrit

van Assendelft, president van het Hof van Holland en invloedrijk lid van de Ridder-

schap (dossier Gouda). Uit de aldaar aangehaalde opinion van Brugge en Yperen

blijkt, dat ook de lOe penning op de koopmanswinsten bezwaren opwekte („eenighe

willen de coopmanscap vrijhouden ende betalen van den renten van de onroerlijke

goeden"). Ook van der Goes bracht de vraag, of de bede afgekocht kon worden, on-

middellijk ter sprake.

^) Zie vorige noot. („Zeelant ende eenige andere begeeren eenen anderen eysch van

een somme van penninghen").

*) Dossier Gouda. Op de dagvaart van 29 December is waarschijnlijk alleen de ge-

westelijke verdediging ter sprake gekomen.
^) Zie onder Resol. St. v. Holland van 13 December 1542.
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De regeering kon in haar dringenden geldnood geen belangrijke concessies

aan de gewesten toestaan, nog minder met de particularistische bonding

van Holland genoegen nemen. Den Sen Januari rapporteerde Aart van der

Goes ^), dat de poging van Holland zich in zake de verdediging van de

andere gewesten af te scheiden, niet gunstig opgenomen was en een brief

van de landvoogdes van 11 Januari 1543 aan de groote steden van Hol-

land sprak nog duidelijker. De houding van Holland alsof „de bescherme-

nisse van den lande (haar) nyet aen en ginck" alsook haar getreuzel met

het consent veroordeelde zij scherp en zij verlangde dat onmiddellijk ge-

committeerden naar Brussel afgevaardigd zouden worden „mit volcom-

men last te antwoordene op de voors. petitie ende hen te accorderen ende

te conformeren metten anderen ende meestendeel van den Staeten van

den landen van herwertsover ende eyntlijck te consenteren, dat men van

noode vinden sal om deze landen int generael ende elck in 't particulier te

beschuddene . . .
. " ^).

Meer tegemoetkomend scheen de landvoogdes te staan tegenover den

wensch van verschillende gewesten om de petitie van December in een

vaste som te mogen wijzigen; de bewoording van den brief van 1 1 Januari

scheen hier op te wijzen en een bericht van den president van het Hof van

Holland van drie dagen later (14 Januari) ^) gaf de voorwaarden aan,

waarop de Staten van Holland den afkoop konden doen. De beide tiende

penningen konden door een maandeUjksche contributie van 25.000 gulden

gedurende zes maanden — de eerste drie maanden onmiddellijk op te

brengen — vervangen worden, de honderdste penning op de uitgevoerde

koopwaren zou daarentegen gehandhaafd blijven. Opmerkelijk was de

houding ten aanzien van den honderdsten penning. Hiervoor werd niet

meer als in de propositie van 1 December consent van de Staten gevraagd*)

^) Vgl. vorige biz. In een gesprek met van den Goes had de president Schore zich

uitgelaten: Uw meesters willen al anders dan de majesteit oft andere landen ende mey-
nen hem selven te defenderen alzoo scheydende van den anderen, maer zullen wel

sien, hoe zij daermede vaeren sullen".

^) Dossier Gouda.
') Dossier Gouda (extract uit brief aan G. van Assendelft). Twee dagen te voren,

den 12en Januari, was het Hof van Holland aangeschreven de Staten te beschrijven en

in plaats van de petitie van 1 December consent te vragen voor een bede van 120.000

gulden, te betalen in 6 maanden met anticipatie van de drie eerste maanden.
De Staten grepen hierop terug (vgl. Res. St. van Holland, Stateneditie biz. 352)

maar de regeering verklaarde dat deze eerste brief destijds „bij erreur" geschreven was.

*) Zie hiervoor Res. St. van Holland (Stateneditie biz. 352/3). In de propositie van 1

December 1542 leidde de regeering haar voorstellen aldus in: „Sa Majeste apres avoir

sur ce a diverses fois communique avec les chevaUers de I'ordre, capitaines et autres

bons personnaiges ne treuve pour le present — ayant regard a I'extreme necessite des

pays •— meilleur moyen de povoir deffendre les pays que en accordant ceque je vous

declaireray").

NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK VIII. 17
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maar de heffing ervan werd thans „ex potestate absoluta" ^) zonder meer

afgekondigd. De zaak was, dat de landvoogdes in haar onmiddellijke be-

hoefte aan geld reeds aanzienlijke sommen op de opbrengst van deze

belasting bij den bankier Gaspari Ducci opgenomen had, zoodat zij de

heffing van deze belasting niet meer van de goedkeuring van de Staten

afliankelijk kon stellen 2).

Het aanbod van de regeering kwam aan de wenschen van de gewesten

slechts weinig tegemoet en de voorwaarden schenen eerder een verslech-

tering dan verbetering van de oorspronkelijke eischen. De verschUlende ge-

westen trachten dan ook de beide volgende maanden gunstiger condities te

bedingen, maar — zonder succes. De regeering hield voet bij stuk, en een

voor een moesten de gewesten toegeven,waarbij zij de oorspronkelijke voor-

stellen boven de aanbiedingen van 14 Januari verkozen; Brabant o.a. gaf

haar consent den 7en Maart, Holland den 2 1 en Maart, Zeeland den 1 en April.

Voornamelijk het verloop van de onderhandelingen met Holland is

ons nader bekend.

De voornaamste grief van dit gewest was het handhaven van

den honderdsten penning op den uitvoer. Haar handelsbloei en daar-

mede haar belastingdraagkracht achtte zij daarvan voor een groot deel

afhankelijk, terwijl de eigenmachtige heffing namens den landsheer

bovendien in strijd scheen met het privilegie van 1495, waarbij de lands-

heer beloofd had geen nieuwe tollen of lasten op den handel te zullen

invoeren buiten de toestemming van de Staten ^) . De Staten besloten

daarom in de dagvaart van Februari v66r alles de afschaffing van deze

belasting te eischen, en alleen na dien twintig duizend gulden gedurende

zes maanden te zullen geven; enkele middelen waaruit deze gelden opge-

bracht zouden worden, werden in overleg met het Hof van Holland voor-

loopig aangewezen *).

») Res. St. V. Holl. (Stateneditie biz. 352).

^) Res. St. van Holl. (Stateneditie biz. 353).

De commissie, waarbij G. Ducci met de heffing van den 100sten penning werd be-

last, dateert van den 22en Januari 1543 (A. Pinchart: Inventaire des archives des

chambres des comptes IV, biz. 65).

3) Res. St. V. Holland (Stateneditie biz. 352) en dossier Gouda.

*) Ibid. biz. 351, 352. Als middelen werden voorloopig aangewezen:

a) een omslag op de schiltalen, alleen ten plattelande

;

b) een omslag op de morgentalen (sc. de twintigste penning van het jaarlijksch in-

komen)

;

c) een twintigste penning van de waarde van de huizen in de steden.

Van de zijde van Amsterdam en Gouda werden tegen deze belastingen bezwaar ge-

maakt; Amsterdam vreesde door de belasting op de huizen zwaarder dan de andere

steden gedrukt te worden, Gouda wilde meer rekening met de rijkdom van de ingeze-

tenen gehouden hebben (wenschte omslag „bij hooge masten").
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Deze beslissing was den 26e Februari aan Maria van Hongarije mede-

gedeeld. De landvoogdes toonde zich zeer gekwetst over de gestelde voor-

waarden, bracht de „hoochheyts"rechten en de „auctoriteyt" van den

Keizer in het debat en betoonde zich ongevoelig voor elk betoog van de

Staten over de gevaren van den honderdsten penning voor den handel,

zooals zij na haar transactie met Ducci niet anders kon doen. Na bittere

besprekingen ^) zond zij den landsadvocaat en een van de Gedeputeerden

van de Ridderschap en elk van de steden naar Holland terug ^), en som-

meerde zij de Staten binnen tien dagen of de beide tienden volgens de

petitie van 1 December 6f de voorwaarden van 14 Januari aan te nemen ^).

De Staten hadden daarop wel moeten zwichten en hun keuze bepalen.

Terwijl Leiden, Amsterdam en Gouda aan de vaste som de voorkeur

gaven, brachten de Ridderschap, Dordrecht en Haarlem, nadat eenige

door hen gestelde voorvvaarden aangenomen waren, liever de beide tiende

penningen op. Delft voegde zich — waarschijnlijk na toezegging van een

gunstige regeling voor haar afzonderlijk — bij de laatsten, zoodat een

meerderheid gevonden was *) . Op het laatste oogenblik sloot toen ook

Leiden zich bij de meerderheid aan ^). Den 21en Maart teekende van der

Goes het consent van de Ridderschap, Dordrecht, Haarlem, Delft en

Leiden in de beide tienden op de door de Ridderschap, Dordrecht en Haar-

lem gestelde voorwaarden „op hope dat d'andere steden als Amsterdam

ende der Goude hem conform maaken (zouden)"; op den zelfden dag tee-

kende ook Maria de acte van acceptatie van 't accoord als van een ,,accoordt

generael", aangezien de meerderheid van de Staten de bede bewilligd had ^)

.

Formeele toestemming van Amsterdam en Gouda schijnt niet gevolgd te

zijn, maar in de praktijk moesten beide steden zich niettemin voegen.

II.

Het accoord van 21 Maart bevatte slechts enkele bepalingen, die de

bepaUngen ten aanzien van den lOen penning op de koopmanswinst van

*) Vgl. Res. St. V. HoU. (Stateneditie biz. 353) „ende alzoo daer alle dagen van ver-

gaderinge nyet en was dan kivagie . . .

.

"

2) Res. St. van HoU. bij 20 Febr. 1543 (m. s.).

^) Dossier Gouda.
*) Res. St. van Holl. (Stateneditie biz. 353). Delft, dat nog altijd met het oog op de

brand van 1536 bijzondere gratien verlangde, beweerde gewoonlijk „geen stemme te

hebben, alzoe sij leven bij state". De landvoogdes wist hen gewoonlijk op toezegging

van de gratie voor de bede te winnen.

^) Toen de acte reeds in het net geschreven was, kwam Leiden's consent; denaam
Delft werd daarop geradeerd en door die van „Delft en Leiden" vervangen. In ver-

schillende afschriften van de acte komt Leiden's naam niet voor.

®) De acte van acceptatie is door de landvoogdes persoonlijk „naer haer eygen ge-
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het oorspronkelijke voorstel aanvulden. De heffing bleef beperkt tot een

jaar (sc. over 1543) en werd alleen op de onderzaten van den koning en wel

voor zoover zij duizend gulden of meer in hun handelsbedrijf gestoken

hadden, toepasselijk geacht.

Belangrijk was de wijziging, die het oorspronkelijke voorstel ten aanzien

van den grondslag van de heffing ondergaan had. Terwijl volgens de pro-

positie de koopmanswinst in het algemeen, d. w. z. naar zij geacht werd

voor een jaar te bedragen ^), aangeslagen zou worden, werd nu niet de

winst zelf, maar het bedrijfskapitaal aangeslagen. Tegen het oorspron-

kelijke voorstel waren namelijk de Ridderschap en de steden Dor-

drecht en Haarlem opgekomen. Het handelskapitaal bracht waar-

schijnlijk gemiddeld meer op dan tegen normale rente uitgezet kapi-

taal, maar de risico van het handelskapitaal was natuurlijk oneindig

veel grooter. Waarora dan den koopman, vroegen zij, „die zijne penningen

tot zijne laste, pericule ende fortune aventuyrt" in zijn kapitaal hooger

te belasten „dan deghene, die huere penninghen aen losrenten ende landen

zekerliken employeren?" De regeering had het biUijke van deze rede-

neering erkend en toegestaan, dat „de thiende van de winst van der coop-

manscape geestimeert (zou) worden nae advenant zes ten hondert", een

gebruikelijke rentevoet in deze jaren. De aanslag van de kooplieden zou

dus volgens deze regeling naar de grootte van het bedrijfskapitaal en on-

lieften" opgesteld, waarschijnlijk om het recht ,,tot vervanging" hieriii uitdrukkelijk

vast te leggen.

Behalve de genoemde vierde acta werden den 24en Maart nog een aantal andere

acten, uit het consent voortvloeiende opgesteld. De in de Res. St. van Holl. biz. 353

genoemde acte, welke Maria niet wilde teekenen, maar wier inhoud zij wilde be-

loven na te komen, is vermoedelijk de „memorie van den zwaricheden bij den Sta-

ten. . . . gemaict uyt de acte van de acceptatie." met apostillaire — maar niet getee-

kende — beschikkingen, voorkomend in het dossier Gouda.
1) Het voorstel van 1 December 1542 (zie biz. 256) ging ten aanzien van de heffing

aldus verder: „Et que pour savoir ledit dixiesme et le recevoir sans se informer des

secrets des marchans ni vouloir voir et visiter leurs livres ou registre on commettera en

chacune ville ou villaige ou Ton se mesle de marchandise quatre gens du bien, qui fe-

roient serment de tauxer ledit dixiesme, comme que en leur conscience ils trouveront

raissonnable selon la fame et reputation que tel marchant a de ses voisins.

Lesquelz preudhommes apres avoir faict ledit serment manderoyent vers eux cha-

cun marchant apart, le requerant vouloir declarer I'estat de ses marchandises et a

quoy monteroit ledit declaration et que si leur semble selon leur serment que la decla-

ration soit raisonable I'accepteront, mais si le marchant ne desire faire la declaration

ou qu'elle ne semble ausdits preudhommes raisonnable taxeront ledit dixiesme sur

leur serment, laquelle taxation ledit marchant sera tenu payer sans se povoir douloir

ou reffuser. Ne fust que ledit marchant voulsist monstrer par ses libres ou aultrement

par devant les dits preudhommes qu'il ne feroit si grant gaignage, auquel cas lesdits

preudhommes pourroyent recevoir lesdits livres et autres enseignemens et s'ils trou-

voyent I'allegation du marchant raisonnable moderer ledit dixiesme selon leur sere-

ment comment en leur conscience trouveront convenir".
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afhankelijk van de feitelijke winst vastgesteld worden. In Zealand werd

blijkens het accoord van 1 April een zelfde regeling getroffen.

De vraag, op welke wijze het handelskapitaal berekend zou worden,

werd in het accoord niet aangeroerd, en is klaarblijkelijk aan de personen,

die met de taxatie belast zouden worden, overgelaten ^). Het is duide-

lijk, dat dit gemis aan nadere aanwijzingen omtrent de berekening van

de aanslagen een zeer groote leemte in onze gegevens vormt. Ten aan-

zien van belangrijke punten, die onderscheiden behooren te worden —
bv. in hoeverre bij de taxaties met vast kapitaal, als schepen, brouwe-

rijen enz. rekening is gehouden en andere vragen — kunnen wij ons

met behulp van onze stukken nauwlijks een oordeel vormen.

Een andere vraag, die evenmin in het accoord nadere regeling gevonden

had, was deze: welke bedrijven waren aan de belasting onderworpen?

In het accoord was alleen van koopmanschappen gesproken, en de Staten

meenden daarom, dat neeringen vrij waren, een meaning, waarin zij door

een uitlating van Schore, president van den Geheimen Raad, versterkt

waren ^). Maar, vroeg men zich daarna in de Statenvergadering van 26

Mei af, „wat (moest) comanscap ende wat neringe gerekent .... worden P^)

Was inzonderheid reederij, haringreederij, brouwerij, „lakenreedinge"

nering of koopmanschap ? De landvoogdes gaf op deze vraag den 28en Juli

1 543 een beslissing ^) . Als kooplieden en belastingplichtig zouden be-

schouwd worden „alle deghene, die neringe doen met toereeding van sce-

pen om Oest of West te varen oft buyssen toe te reydene om ten harinck

te varen .... zoeverre zij in toereedinge van den scepen ende buyssen

metten coopmanscappen, die zij daermede doen, uytgeven of employeren

duysent guldens eens, zij in een oft meer scepen, daer zij deel in hebben;

ende als aengaende die brouwerij e, soe wie anders nyet en brout dan voer

sijn medepoerters oft voer den luyden woenende in dieselve stadt oft

dorpe, en sal gheen thiende sculdich sijn als doende neringe onder sijn

poerters ende gebuyren, maer die huere bieren seynden uyt die plaetse

van huere residentie, sal tselve gehouden ende geacht worden voir coop-

manscepe, daervan men die thiende sculdich is" ^).

*) Zie hierv66r, biz. 255.

») Vgl. Res. St. van HoU. 18 September 1543.

*) Vgl. Res. St. van HoU. 22 Mei 1543. De aldaar genoemde punten en de voor-

dracht aan de regeering, alsmede de beslissing hierop zijn alle in het dossier Gouda
bewaard.

*) 3e Memoriaalboek van het Hof van Holland, gehouden door Mr. Johan de Jonge
(Archief van het Hof v. Holland, Inv. no. 31, fol. 183vso).

") Ook „lakenredinge", hoewel in dit plakkaat niet uitdrukkelijk vermeld, is als

koophandel gerekend (vgl. hierachter biz. 268).
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Met deze beslissing konden de Staten moeilijk genoegen nemen. In het

bijzonder Amsterdam en Gouda trachten voor hun reederijen en brouwers-

bedrijven te bereiken, dat de bepalingen voor deze bedrijven in het plak-

kaat geroyeerd zouden worden ^). Eerst toen de uitspraak van 17 Juni

1544 de beslissing van 28 Juli 1543 bevestigd had en een nieuwe

uitspraak van October 1544 niet anders gedaan had, besloten zij den 7en

Februari 1 545 zich hierbij neer te leggen, „alsoe hetselve geen groot inte-

rest en is", aangezien — de Staten hadden dit zelf den 1 Sen September

reeds erkend — slechts weinig brouwers en „toereeders" duizend gulden

zuiver in hun brouwerij of „toereedinghe" hadden.

Omtrent de regeling van de aangiften en taxatien schijnt men zich in

Holland aan de bepalingen van het ontwerp gehouden te hebben. De

kooplieden ter plaatse moesten zelf hun aangiften doen, welke dan door

de commissarissen, belast met de taxatien — in de propositie waren en

vier in elke handelsplaats gedacht — beoordeeld werden. In Amsterdam

vinden wij aldus „gecommitteerden, die voor deselve coopmanscappen te

taxeeren (werkzaam waren)", in Delft vier „gedeputeerden tot onder-

sokinge van den coopmanscappe", die aldaar de cohieren opstelden.

In Zeeland had men bij het consent van 1 April 1543 een afwijkende rege-

ling getroffen. De taxatien van de onroerende goederen en koopmanswin-

sten zouden daar door drie lieden „van eeren", een door de landsregeering

en twee ,,bij die van der wet in elc bedrijff" aan te wijzen, gedaan wor-

den, en de Zeeuwsche rekeningen toonen aan, dat overeenkomstig dien

geschied is.

Met de heffing van den tienden penning op de onroerende goederen,

renten enz. en die op de koopmanswinsten werd in Holland een afzonder-

lijk ontvanger-generaal, in Zeeland de rentmeesters Beoosten- en Bewesten

Schelde belast. In Holland had men bovendien te dien einde in Februari

ontvangers aangesteld in de acht kwartieren, waarin het gewest verdeeld

werd, die de saldo's hunner ontvangsten aan den ontvanger-generaal

af te dragen hadden. ,

De taxatie en invordering van den tienden penning op de koopmans-

winsten hebben in Holland en Zeeland een traag verloop gehad. Demoei-

lijkheden voor de regeling van de heffing, daarna de bezwaren, bij de uit-

voering opgeworpen, waren hier de oorzaak van.

Het ontwerpen van een regeling der heffing is in Holland waarschijnlijk

aan de Staten opgedragen geweest. In April of begin Mei zonden zij een

der edelen Jacob van Duivenvoorde naar Brabant en Vlaanderen „omme

1) Vgl. o. a. Res. St. van Holl. 8 September 1544. '
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te vememen, hoe deselve van Brabant hen reguleren in de contributie

van den thienden penninck van twinsel van den coopmanscap aldaer".

Het was den Staten er om te doen, niet alleen van de regeUng van deze

gewesten te profiteeren, maar tevens te weten, hoe groot de opbrengst

daar geschat werd; den 21 en Maart 1543 toch was door de Ridderschap,

Dordrecht en Haarlem mede geconditioneerd, dat ,,'t landt van Hollant

met deselve twee thienden niet vorder belast (zou worden) dan d'andere

landen als Brabant ende Vlaenderen, deselve twee thienden geaccordeert

hebbende". Den 22en Mei was daarop door Duivenvoorde in de Staten-

vergaderinggerapporteerd, dat in Brabant en Vlaanderen nog geen besluit

dienaangaende gevallen was en de zaak was daarna in Holland voorloopig

niet rijp geacht voor een beslissing ^). Op deze dagvaart was bovendien

de vraag gevallen, die de Staten nog lang zou bezig houden en de heffing

vertragen, wat als koopmanschap, wat als nering beschouwd zou moeten

worden. De landvoogdes had den 6en Juni 1543 het Hof wel tot spoed met

de taxaties gemaand, ^) maar zonder veel succes ; nog den 16en October

1544 beklaagde de stadhouder van Praet er zich over, dat de Staten ,,zeer

slappeUjcken" hun tienden penning van de onroerende goederen en koop-

manschappen opbrachten ^)

.

In het begin van 1545 schijnen echter de meeste cohieren opgesteld te

zijn, maar de kooplieden bleken met de beslissing in de vraag koopman-

schap t)f nering bij hun aangiften z66 weinig rekening gehouden te hebben,

dat de steden den 5en Augustus 1 545 namens de landvoogdes aangeschreven

werden „dat de comanscap (in de steden) ongelijck meer behoirt te beloipen

ende bysonder, dat de brouwers ende reeders, coopluyden van laeckenen

ende anderen meer behoirden an te bringen". Een herziening van de aan-

giften was noodzakelijk, en deze heeft in 1545 en 1546 plaats gehad, waar-

bij de posten aanmerkelijk verhoogd of uitgebreid zijn. Voor Amsterdam

werd de totaal opbrengst met 40 % vergroot. In 1547 was de invordering

geeindigd en konden de rekeningen in Holland en Zeeland afgesloten

worden.

Wat de algemeene opbrengst betreft, een zuiver overzicht van de ont-

vangsten is niet te verkrijgen, waar de meeste rekeningen ontbreken.

Slechts de ontvangsten van de Zeeuwsche rentmeesters Bewesten- en

Beoosten-Schelde en van twee van de acht ontvangers van de HoUandsche

kwartieren — sc. van Amstelland, West-friesland c.a. — en van Kenne-

1) Dossier Gouda.
2) Ibid.

») Res. St. van Holland, 16 October 1544.
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merland — zijn ons bewaard, terwijl daarnaast enkele aanslagen, als van

Amsterdam, Delft en Leiden overgeleverd zijn. Vooral het ontbreken van

alle gegevens voor de kwartieren Zuid-HoUand en Gouda is om de kennis

van den Dordtschen en Goudschen handel te betreuren.

Volgens deze gegevens werd ontvangen of aangeslagen in:

Amstelland (sc. alleen in Amsterdam), 1164 U 15 s. (= aangeslagen

waarde 194.125 U)

Kennemerland (sc. alleen te Haarlem), 105 U (= aangeslagen

waarde 17.500 U)

Leiden b'S U 8 s. (= aangeslagen waarde 10.900 U)

Delft 209 U 8 s. (= aangeslagen waarde 34.900 U)

Zeeland Beoosten-Schelde 2b U 6 s. 8gr. (aangeslagen waarde 4.388 U)

Zealand Bewester-Schelde 66 i^if . 3 s. 4 gr. Vlaams (aangesla-

gen waarde 66.166 ^)

waarvan in Middelburg (aangeslagen waarde 33.166 U)

„ in Vlissingen (aangeslagen waarde 14.000 U)

„ Goes (aangeslagen waarde 19.000 ^)

De overheerschende plaats van Amsterdam, de belangrijke plaats van

de Zeeuwsche steden, het absolute ontbreken van de Westfriesche steden,

valt hierin wel het meeste op. Deze cijfers van de HoUandsche en Zeeuw-

sche steden zuUen natuurlijk veel grooter beteekenis voor ons verkrijgen,

wanneer ook voor de Zuid-Nederlandsche steden cijfers voor deze belas-

ting gevonden mochten worden.

Voor de waardeering van de getallen willen wij er nog op wijzen, dat

het jaar 1543 een tweede oorlogsjaar geweest is, en de handelsbeweging

en in het bijzonder de scheepvaart van deze omstandigheid de invloed

ondergaan kan hebben, waarop trouwens de ongunstige cijfers voor de

HoUandsche scheepvaart in de Sonttolregisters reeds te wijzen schijnen;

ten slotte, dat de belasting v66r 1 543 nimmer geheven is en dientengevolge

alle gebreken van een nieuwe en ongewenschte belasting — gebrekkige,

onjuiste en frauduleuze aangiften en verzwijgingen — vertoond zal heb-

ben, terwijl zij ook na 1543— dit in tegenstelling met den tienden penning

op de huizen, renten enz. — niet weer geheven is ^), zoodat ook correctie

van de conclusies door de gegevens van latere jaren niet gegeven is.

*) Zelfs van projecten voor een nieuwe heffing van deze belasting wordt in de jaren

1552— 1568, waarin toch de Staten steeds naar nieuwe middelen zochten, niet ge-

hoord. De meerdere invloed, die de Staten in deze jaren gewonnen hebben, hebben

deze waarschijnlijk gebruikt elke belasting, die onmiddellijk op den handel drukte,

tegen te houden. Daarnaast kunnen echter ook de bezwaren, die in 1543 bij de heffing

aan het licht gekomen zijn, tegen een herhaling van deze belasting gepleit hebben.
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III.

Zooals wij hiervoren reeds aangegeven hebben, is het materiaal betref-

fende den tienden penning voornamelijk besloten in:

A. 1. de rekening van Jan Cort, ontvanger van het kwartier Amstel-

land, Westfriesland c.a. ^) ;

2. de rekening van Gerrit Thomaszoen, ontvanger van het kwartier

Kennemerland ^)
;

B. 3. de rekening van Jeronimus Sandehn, rentmeester-generaal van

Zeeland Bewester Schelde ^)

;

4. de rekening van Jeronimus van Seroeskerke, rentmeester-gene-

raal van Zeeland, Beooster Schelde **)
;

C. 5. het cohier van aanslagen in Amsterdam ( 1 545) ^)

;

6. het cohier van aanslagen in Delft (1545)^);

7. het extract uit de rekening van mr. Dirck Heynricxsz., ontvan-

ger van het kwartier Rijnland ').

Van deze stukken geven de nrs. 1—4 de bij slot van rekening ontvangen

bedragen, de nrs. 5 en 6 de aangiften van 1545; de belangrijke aanvullingen

en verbeteringen, die de oorspronkelijke aangiften behoefd hebben, zijn

bekend. Of de opgave voor Leiden (no. 7) het bij slot van rekening ontvan-

gen en het voUedige bedrag weergeeft, is onzeker.

Uit de nrs. 1—4 hebben wij uitteraard alleen de posten rakende den

tienden penning op de koopmansbedrijven opgenomen; de nrs. 5—7 heb-

ben wij daarentegen in hun geheel overgenomen. De eerstgenoemde num-

mers bevatten voornamelijk de samengevatte posten van ontvang, de

nrs. 5 en 6 alle namen van de belastingplichtige kooplieden met hun ge-

taxeerd kapitaal. De nrs. 3 en 7 hebben daarom bijzondere beteekenis, dat

in deze rekeningen de ontvangsten van alle kooplieden individueel ver-

meld en de cohieren hierin dus als het ware overgenomen zijn.

Bij de uitgave hebben wij om meerdere overzichtelijkheid en uniformi-

teit te verkrijgen, achter elken post het verschuldigde of ontvangen be-

lastingbedrag en het geschatte kapitaal aangegeven; waar deze cijfers

niet in de bron gestaan hebben en derhalve door ons herleid zijn, hebben

waj deze tusschen haakjes geplaatst.

') Algem. Rijksarch., collectie Diverse Rekeningen no. 292.

-) Ibid., no. 278.

') Rijksarchief in Zeeland, Archief van Prelaat en Edelen, Inv. no. 214.

*) Ibid. Inv. no. 222.

") Algem. Rijksarchief, Archief Staten van Holland voor 1 572 (voorloopig no. 3004)

.

*) Ibid. Voorloopig no. 3002.

') Ibid. Voorloopig no. 3003.
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De munt, waarin de rekeningen en cohieren gevoerd zijn, is het pond

van 40 groten, bevattende 20 schellingen en 240 penningen ; alleen in de

rekening van Jeronimus Sandelin van Zeeland Bewesten-Schelde is gere-

kend met ponden Vlaams, bevattende 20 schellingen Vlaamsche groten

en 240 Vlaamsche groten; bij het aangeven van het getaxeerde kapitaal

hebben wij dit bedrag in ponden van 40 groten herleid.

p. A. M.

A. EXTRACTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE ONTVANGERS
DER KWARTIEREN IN HOLLAND.

1 . Uit de rekening van Jan Cort

Jansz., ontvanger van het kwartier

Amstelland, Waterland, Gooiland,

Westfriesland enz. ontvangst. aangeslagen

kapitaal-

bedrag.

(Folio 36). Ander ontfanck van den tweesten

thiende als van 't gewin van der coop- .

manschappe daerof men ontfanghen

heeft van dengheenen, die duysent

ponden van XL groten 't pont in coop-

manschappe heeft zes gelijcke ponden

ende daerenboven naer advenant.

Van diversschecoopluyden, poorteren

der stede van Aemstelredamme de

somnie van acht hondert vijf ende der-

tich ponden derthien scellingen van 40

grooten Vlaems 't pont over den taux

ende quote, dairop dezelve coopluyden

nairvolgende hoore anbrengen ende

verclaringe ghestelt zijn all breeder

blijckende bij een quoyer van vier be-

screven bladen begrijpende certificatie,

ondergeteyckent ten bevele van den

burgermeesteren der voorscr. stede bij

Frans van Delft, hooren secretarys,

dwelck men hier overlevert a), dairom-

me hier de voirs. somme van 6) . . 835 iJf 13 s. ( 139.274 i6^)

(met andere hand aangevuld) : Om
te voldoen d'appostille hierboven ge-

screven, heeft dese rentmeester ander-

mael XXVII^n Septembri XLVII
overgebrocht verhooginge van den
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comenscip van den binnenburgers van

Amsterdam boven het 1<= aenbringen

ter somme van. c)

Ende alzoo alle d'andere steden ende

dorpen in den voors. quartiere begre-

pen van hoore coopmanscappe niet

overgebracht en hebben, zeggende, dat

zy nyet en weeten, datter eenige van

hoore poorteren zyn, die duysent Karo-

lus guldenen in de coopmanscappe mo-
gen hebben d), soe en es dairoff nyet

ontfangen ende dairom hier . . .

ontvangst.

329 if^ 2 s.

aangeslagen

kapitaal-

bedrag.

(54.850 '/^)

nyet

Vila somme 1.164 2<f 15 s. (194.124 JJf)

a) In margine: Bij 't quoyr. inhoudende
specificatie van de nameu ende summen
hier overgelevert.

b) In margine: Alzoo de steden V" Augusti

XLV bij den stadhouder van Hollant van
wegen der coninginne te kennen gegeven is,

dat de comanscap hier ongelijck meer behoirt

te beloipen ende bijsondere dat de brouwers
ende reeders meer behoiren an te bringen

ende dat zij daironime hear anbringen zouden
verbeteren ende meerderen nae behoiren,

daertoe hem een maent dach gegeven is, soe

sal dese ontvanger diligenteren dattet selve

alzoe gescye ten eynde dat voir 't sluyten

dezer rekening dese ontfang gehoecht mach
worden alst behoirt.

c) In margine: Bij een qouyr voer de II®

reyse hier overgelevert.

d) In margine : By certificatie van elcx van
de steden hier overgelevert.

2. Uit de rekening van Gherrijt

Thomaszoon, ontvanger van het

kwartier Kennemerland.

Aengaende van den thienste van 't

ghewin van der coopmanscepe binnen

de stede van Haerlem, blijckende bij

een quoeyeer denzelven rentmeester

overgelevert, van de burgermeesteren

derselver stede gheverifieert ende on-

derhanteyckent bij den secretarys der-

zelver stede, twelck men hier over-

levertfl), belopende de somme van: b) 79 4 s. ( 13.200 i^)
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(Folio 25vso)j
^j^jg^ ander hand aangevuld:) den

XXIIIIc" Septembris voer 't sluyten

deser rekeningen heeft dese ontfanger

verclaert, dat hij aen twee lakencoopers

binnen Haarlemvervolcht heeft, alzoe zij

ter cause van den comanscip van wollen

laken nyet en hadden betaelt, ende

heeft gerecouvreert van Dirick van
Paendere XVIII Karolus g. ende van

mr. Frans Laeckeman VII U 16 s., faut

ter somme

Totaal

ontvangst.

aangeslagen

kapitaal-

bedrag.

25 U 16 s. 4.300 U)

105 U (17.500 U)

a) In margine: Bij een blat papiers, hou-

dende datter coopluyden zijn tot XIII nyet( ?)

dair off den X« penning bet(alende); dese

somme (betalende) en zijn tot Haerlem mair

VI coopluyden.

V) In margine volgt dezelfde aanteekening

als biz. 267, noot h. Aan deze noot is toe-

gevoegd: Namelijcken an de personen van
Dirck van Paendere ende mr. Frans Laken-

man, wantsnijders, niet jegenstaende dat zij

't laicken mitter ellen vertieret(?) (wordt ver-

der na fol. 25 vso verwezen).

B. EXTRACTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE RENTMEES-

TERS VAN DE KWARTIEREN IN ZEELAND.

3. Uit de rekening van Jeronimus

Sandelijn, rentmeester generaal van

Zealand Bawesterscheldt. ^)

(Folio 18 vso). Ander ontfanck van denganen, die

getauxeert zijn over de winninghe huer-

luyder coopraaiiscap volgende 't inhou-

den van der acte deser bade ende oick

't quoyer bij den voorn. commissaris

overgelevert ende dit zoewel over 't

*) In deze rekening is tevens de ontvangst van een tweeden tienden penning op de

koopmanswinsten over 1544 verantwoord; de ontvangsten uit dien hoofde zijn on-

middellijk na de ontvangsten van 1 543 genoteerd. Wij hebben deze in onzen text niet

mede overgenomen, maar in een noot vermeld, wanneer aangegeven is, dat de koop-

man in het jaar 1544 zijn bedrijf opgegeven had.
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ontvangst.

eylant van Walcheren ende oic Zuyt-

bevelandt.

Ende eerst den coopluyden won-

achtich binnen der stede van Middel-

burch ende t'Armuyden up dijck, ge-

tauxeert bij den voorn. commissaris ter

presencie van Sebastiaen Pietersz., bur-

gemeester, ende Dierck in de Bel als

daertoe gecommitteert

:

van Matheus Salome over den eersten

tienden penninck van der winninghe

van zijnder coopmanscap de somme
van 20 s. g.

van Bairnairt Jansz. apteker oick . 20 s. g.

van Jacob Jansz 20 s. g.

van Tielman Ottez. ^) 20 s. g.

van Aimt met Geneuchten ^) . . . . 20 s.

(FoUo 19). van Jan Paschiersz 30 s.

• van Pieter Jacobsz. Laes ^) 20 s.

van Job Cornelisz 20 s. g.

van Coman Leyn 2 ^ 10 s. g.

van de weduwe van Jan Rutinck. . 20 s.

van Jan Thoerensz 30 s

van Jan Cornelisz 20 s.

van Jan Jacobs 20 s.

van Cornells Oirtsz 20 s.

van Jacob Simonsz. Magnus .... 20 s.

van Jacob den Appelcoper 20 s.

van Jan Harmansz 20 s.

van Frederick Bairntsz. (?) 20 s.

van Aimt Rijckersz 20 s.

van Adriaen Pieter Claesz 20 s. g.

(Folio 20). van Willem de Geldersman 30 s.

van Jan Heinricxz. in den thinnen pot 20 s.

aangeslagen

kapitaal-

bedrag.

( 1.000
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van Phillips Bourgoien (?)

van Jacop Pietersz. Boute
van Harman Janssen

van Jan Simonet

van Jacob Euwoutsz 4
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van Crijn Erbouts ^)

van Anthoenis Jansz

van meester Corn. Smit

van Jacob Jansz

van Pieter Cornells Bairnairts . . .

van Adr. Janssen, rentmeester tot

Clotingen

(Fol. 22). van Harrent Janss

van Adr. Balten

van Claes Cornelisz. van der Thoele

van Cornells Balten

van Jan Helnrlcxz. Camerlinck . . .

van Mlchlel Jansz

van Pieter van der Ee
van Theunls Dammlsz. '^)

ol. 22VSO), van Pieter Cornelisz . . .

van Claes Pletersz

van Jan Valck ^)

a) In margine: Bij den quoyer hiervoren

fol. 11° overgelevert, houdende LVI bladeren

(sc. geattesteert bij Adriaen van Dam, com-
missaris van wegen Keys. Ma', tot makinge
desselfs quoyrs gecommitteert ende bij den
selven commissaris als voien achter geattes-

teert).

ontvangst.

20 s.



272 GEGEVENS AANGAANDE BEDRIJFSRAPITALEN IN 1543.

gehouden bij Pieter Carbonnier, schout van
der stede van Zierikzee, ende bij hem achter

geattesteert, hier overgelevert.

C. COHIEREN VAN TAXATIEN EN AANGIFTEN.

(Fol. 1).

(Fol. ivso).

ontvangst.

5. (Amsterdam) . Cohier van aanslagen

in Amsterdam.

Betalinge gedaen bij den poorteren

der stede van Aemstelredamme, die

duysent ponden ende daerenboven in

hoer coopmanscap hebben.

Peter Cod d'oude \2 ^
Geertgen Noomen 6 ^
Symon Appelman 12 ^
Zeger Gerijtsz 6 ^
Katrijn in de Zwan 6 ^
Cornelis Roelofsz., lakencoeper ... 7 ^
Egbert ende Peter Garbrantsz. tsamen 21 55f

Jacob Hugenz. Cannetgen 6 ^
Mary Ouderogs 8 J5f

Geerte Dirck Pouwelsz 2A ^
Claes Kuyper 6 ^
Meyns Claes 7 '<^

Heesz Willems 6 ^
Geryt Henricxz., wijnverlater .... 7 ^
Joachim Kerstensz 9 U
Jan Bruyn 7 ^
Peter Reael 6 ^
Tymen Sakels 6 ^
Henrick Cornelisz 7 ^
Peter Jansz 6 U
Tatick Vastersz 6 ^
Geryt Garst 6 ^
Jans Jansz. weduwe \0 U
Peter Henricxz. Slomp b U
Doedt Claesz b U
Jacob Roel Q U
Dirck Lou 7 U
Willem Molener b U
nir. Henrick Dirixz., Jan Holosloot en-

de Mary Holosloot tsamen .... Zb U
Jan Jansz b U
Peter van Neck 7 U

aangeslagen

kapitaal-

bedrag.
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ontvangst.

(Fol. 2). Claes Vechtersz 1 U 4 s.

Claes Kan "& U 8 s.

Jan van Hoorn 1 U 4 s.

Wigbout Jansz b ti

Adriaen Reynersz b U 6 s.

mr. Cornells Garbr(ants)z 6 i^ 12 s.

Albert de Veer 9 U
Willem Claesz. Koeck \Q^ 'U \b s.

Stijn Jans, de huysvrouwe van Jan
Petersz. Graeff 1 ti 4 s.

Jannetgen Symon Cluften weduwe. . 9 U
GDrnelis Graeuwert (::> U 6 s.

Jan Cornelisz b U
Meynert Cant 7 ?<f 10 s.

Peter Foppenz 9 U
Jonge Jan Duvenz 1 U 4 s.

Oude Jan Duvenz \'d U \b s.

Fol. 2VS0). Cornells Loen 18 ^
Griet Jan Starcken \2 U
Henrick Franss \2 U
Henrick Wijngerts b U
Arent Hudde b U
Ghysbert Jansz b U
Karsten Roeloffsz 14 ^ 8 s.

Jan Aernst \2 U
Geryt Reyer b U \2s.

Jasper Craeck 9 ^ 12 s.

Duyf Adriaen Ockersz. weduwe ... 10 J^ 16 s.

Frans Claesz 10 J5^ 16 s.

Lubbert Not 9 ^
IMary Peters Opmeers weduwe ... 12 ^
Frans in den Hoorn 1 U 4 s.

Wessel in de Star b U \2%.

(Fol. 3). Sybrant Buyck 1 "U 4 s.

Geryt Willekens mit Sipken de Vries

tsamen \2> U 4 s.

Clemment Volckertsz. fnit zijn moeder

ende zuster tsamen 18 ^
Symon Martsz 1 U 4 s.

Adriaen tHoen 7 ^ 16 s.

Loodewijck van Brugge b U \2s.

Henrick Pouwelsz 13 5^ 4 s.

Jan Tengnagel 6 ^ 12 s.

Hubert Pouwelsz 1 U 4 s.

NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK VIII.

aangeslagen

kapitaal-

bedrag.

1.200 U
1.400

1.200

1.000

1.050

1.100

1.500

1 800

U
U
U
'U

u
u
u

1.200

1.500

1.050

1.000

1.250

1.500

1.200

1.800

3.000

2.000

2.000

1.000

1.000

1.000

2.400

2.000

1.100

1.600

1.800

1.800

1.500

2.000

1.200

1.100

1.200

U
U
U
U
u
u
u
u
u
u
u
u

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

2.200 U

3.000 U
1.200 U
1.300 U
1.100 U
2.200 U
1.100 U
1.200 U

18



274 GEGEVENS AANGAANDE BEDRIJFSKAPITALEN IN 1543.

aangeslagen

ontvangst. kapitaal-

bedrag.

Geryt Ylssen (?) 6 ^ 12 s. 1.100 ^
Claes Brouser 1 U 4 s. 1.200 U
Jan Hermansz 1 U 4 s. 1.200 U
Luduwe Arijs dochter 8 i5^ 8 s. 1 .400 U
Jacob Symon Betgensz 9 U 1.500 U
Symon Lourensz 14 ^ 8 s. 2.400 U

(Fol. 3VS0). Qaes Claesz. Zwart 1 U 4 s. 1.200 U
Joachim Sticker 8 ^ 8 s. 1.400 U
Jacob Henricxz ^ U 1.500 U
Gerijt Matheusz 6 i^ 12 s. 1.100 U
Cornelis Jansz. Holesloot 6 i^ 12 s. 1.100 U
Ghysbert Beresteyn 1 U 4 s. 1.200 U
Peter Ackerman \2 U 2.000 U
Jacob Petersz. Harinck '^ U 1.500 U
Jan Gerijtsz. in de Cop k U 1.000 U
Claes Basgen \2 U 2.000 U
Jan Evertsz 12 ^ 2.000 U
Weyn Claes EUertsz (15 ^) 2.500 U
Symon, wijnverlater b U 6 s. 1.050 U
Meynert, wijnverlater 6 ^ 12 s. 1.100 J^

Somma van al den voors. ontfanck . 835 U 13 s. (139.416 U)

Wij, burghermeesteren der stede van Aemstelredamme, certi-

ficeeren ende kennen bij dezen, dat wij dezen jegenwoordigen

quoyere beruerende de verclaringe bij onsen poorteren angaende
hoer coepmanscappen gedaen gevisiteert ende bij den gecommit-

teerden, die over dezelve coopmanscappen te taxeren onledich

zijn geweest, doen visiteren hebben, ende dezelve gecommitteerde

ons up huyden hebben verclaert, dat zijluyden de voors. taxatie

nae haer wetenscap hebben ghedaen ende alsnoch nyet bat

zouden weten te doen. Des t'oirconde hebben wij dese notule

bij een van onsen secretaryssen gedaen onderteyckenen den
XXV^n dach in Aprille anno XV. vijf ende veertich.

{jjD. g.) Frans van Delfft.

6. (Delft.) Cohier van aanslagen in

Delft.

Deze naegeschreven perso-

nen hebben beleden in gelde in

de coopmanschappe te hebben

in ponden van XL groten

Vlaems

:
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Willem Jacopsz., burgermeester . . .

Cornells Aelbrechtsz., schepen ^) . . .

Mr. Cornells Aertsz., secretarlus . . .

Jacop Jan Bruynsz

Pyeter Pyetersz. van Dord(recht) . .

Heynderlck Janszoon van Haerlem .

Boeckel Joost Aemsz
Dirck Jansz., olyslaeger

Gerryt Jacop Hovezoon

Engel Aertsz. Snyer

Louris Pyeterszoon, kaescoper . . .

Pyeter Sasboutsz

Willem Brasser

Aem Joostez

Jan Jacopsz. in de Valck

Lysbeth Symon Lourisz. weduwe . .

Dlrck Comellsz., korenkoper . . . .

Aryaen Claesz. in 't dubbelt Cruys. .

Anna Joost Gerrytszoon weduwe . .

Maertyn Maertynsz., brouwer . . . .

Engebrecht Cornelisz. in de Croen

Huych Cornelisz. Verburch, brouwer

Gherryt Dirck Govertsz., brouwer . .

Cornells Janszoon, seepsyer

Frans Willemsz. mijn heer . . . .

Mr. Aernt, barbyer

Huych Aerntsz., brouwer

Gheryt Joostez., brouwer

Dirck Duyst Heyndericxz

ontvangst.

4 s.)

12 s.)

12 s.)

4 s.)

aangeslagen

kapltaal-

bedrag.

( 6
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aangeslagen

ontvangst. kapitaal-

bedrag.

7. (Leiden.) Extract uit een blaffert,

gehouden bij Mr. Dirck

Heynricxz., rentmeester

particulier, van de twei

Xe" in 't quartier van

Rijnlant, Leyden ende

Woerden, fol. 1111°.

Ander ontfanck van den X«i pen-

ning van de comanscape binnen der

stede van Leyden gedaen, bedraegende

boven de dusent ponden van XL gr.

Vlaems, aengebrocht voor den gerechte

van Leyden.

Jonge Dirck Jan Reyersz. heeft ver-

claert met sijn weeskinderen in comen-

scepe te hebben XXIIIc of XXIIIIc U
van XL groten.

(dan zeyt, want hy met zyn twee

weeskinderen van diversche bedden

goeden die comenscepe doende es,

dat hij daeromme niet sculdich is te

betalen den X^n penning, zoe hij al-

leenlick met zijn goeden die comen-

scap nyet en doet.)

Jacob Garbrantsz. heeft verclaert in

comenscap te hebben twee duysent U
van 40 gr. 't pont, daervan den thien-

den penning beloept \2 U 2.000 U
Jacob Claess., houtcooper, heeft ver-

claert in comanscap te hebben 1111°^V
Kar. gulden; compt voer den thienden

penninck 21 U 4.500 U
Reyer Wollebrantsz. heeft verclaert in

comanscap te hebben duysent gulden

off weinich meer; comp(t) den X^" pen-

ninck b U 1.000 U
Symon Jan Reyersz. heeft verclaert in

comenscepe te hebben XI"^ of XII'^ Kar
rolus gulden, facit 7 ^ 4 s. 1.200 U

fanger meester Symon Stevenz. van min coemenscap dye somme van VI W van

XL groeten tpont. In een teyken der warheyt soe hebbe ick dit met mijn eyghen

hant onderteykent den eersten dach Julius anno XLV.
{w. g. PiETER WiLLEMZ., brouwcr).
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aangeslagen

ontvangst. kapitaal-

bedrag.

Claes Cornelisz. de Wilde heeft ver-

claert in comenscap te hebben X'' of

XI^ Karolus gulden off daeromtrent,

facit b U \2%. 1.100 i^

Oude Dirck Jan Reyersz. heeft duer sijn

siecte doen verclaeren bij Jonge Dirck

Jansz. sijn broeder in comenscap te

hebben omtrent XI^ Karolus gulden,

facit 6 ^<^ 12 s. 1.100 U

Somme 65 i^ 8 s. ( 10.900 U)

(Geextraheert ende gecoUationneert tegens voors. blaffart

ende bevonden accordeerende bij mij

w. g. Plumeon.)





VERSLAG VAN HEX BESTUUR OVER HET JAAR 1921

Het aantal archieven, dat aan ons is toevertrouwd, is ook in

het afgeloopen jaar toegenomen. Onder de aanwinsten behooren

in het bijzonder dat van het handelshuis Stadnitsky en van Heu-

kelom, en van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewer-

kers Bond, beiden te Amsterdam, te worden vermeld.

In den loop van het jaar werd mcer en meer het bezwaar

van het gebrek aan ruimte ondervonden. Het koste moeite

de nieuw verworven archieven in het gebouw te plaatsen. Reeds

bij schrijven van 23 April 1921 wendde het bestuur zich in ver-

band hiermede tot het gemeentebestuur van 's-Gravenhage met

het verzoek de beschikking over een ander gebouw te mogen
verkrijgen. Terwijl hierop nog geen beslissing was ontvangen,

werd door het gemeentebestuur bij schrijven van 18/21 October

1921 aan het bestuur medegedeeld, dat het in gebruik zijnde

gebouw. voor 31 December 1921 moest zijn ontniimd, Tevens

werd verklaard, dat het gemeentebestuur, hoezeer bereid de

Vereeniging te helpen, op dat oogenblik niet in de gelegenheid

was een ander gebouw aan te bieden. Dank zij de medewerking

van den Directeur van den Dienst van Kunsten en Wetenschap-

pen te 's-Gravenhage, Dr. van Gelder, werd de fatale termijn,

voor de ontruiming gesteld, verschoven, zoodat de archieven

voorloopig in het oude gebouw bewaard bleven. Op het oogenblik

dat dit verslag wordt opgesteld, bestaat echtergelukkigde zeker-

heid, dat een nieuwpand van degemeentezal worden verkregen.

Aan het einde van het jaar dreigde een deel van het rijkssub-

sidie aan de vereeniging te worden onttrokken. Gelukkig kon

dit, nadat gewezen was op den moeilijken financieelen toestand

der vereeniging, voorkomen worden.

Het verzoek aan den Minister van Arbeid tot het verleenen van

een subsidie voor eene publicatie betreffende den kinderarbeid in

Nederland in de 1 9e eeuw heeft geen succes gehad.Getracht zal wor-

den het verzamelde materiaal thans in het Jaarboek af te drukken.



XXIV JAARVERSLAG VAN HEX BESTUUR.

Evenmin had een verzoek om verhooging der rijkssubsidie,

gericht aan den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap- .

pen, resultaat. Daardoor kon aan het plan, den Hansischen Ge- a
schichtsverein bij de uitgave van het tweede deel der „Nieder-

landische Akten und Urkunden" te steunen, tot leedwezen van

het bestuur, tot heden geen gevolg worden gegeven.

De heerschende malaise heeft het bestuur er naar doen streven

de uitgaven zooveel mogelijk te beperken. In verband hiermede

is niet overgegaan tot het vervuUen van de vacature, door het

vertrek van een der beambten in den aanvang van 1921 ontstaan.

Voor het eerst sinds de oprichting der vereeniging wijst het aan-

tal contribuanten van het Publicatiefonds eene vermindering aan.

Het bedrag der contributies aan het Publicatiefonds daalde van

/ 5125.— tot / 5025.— , terwijl in het aangevangen jaar opnieuw

een aantal opzeggingen van donaties is gevolgd. De financieele

toestand der vereeniging is hierdoor moeilijker geworden.

Het ledental bleef ongeveer gelijk; terwijl het in het vorig jaar

515 bedroeg, konden thans 522 leden worden geteld. Bovendien

had de vereeniging twee correspondeerende leden, zes donateurs,

achttien donateurs voor het leven, alsmede 62 donateurs voor het

Publicatiefonds. Het geheele aantal bedroeg derhalve 610,

tegen 604 in 1920.

In verband met het stijgen van alle kosten besloot de ledenver-

gadering een tijdelijken toeslag van 20 % op de contributie in te

voeren.

Door de ledenvergadering, 16 April 1921 te Amsterdam ge-

houden, werden als nieuwe leden van het bestuur de heeren H. J.

H. Gelderman, Mr. Dr. E. van Ketwich Verschuur, alsmede Mr.

R. Mees aangewezen, die deze benoeming hebben aangenomen.

De aftredende leden werden herkozen.

Tot lid van den Raad van Advies werd Prof. Mr. P. J. M.

Aalberse te 's-Gravenhage gekozen.

Het door den Directeur uitgebrachte verslag volgt hierachter.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 Mei 1922.

Het bestuur van het Nederlandsch

Economisch-Historisch Archief,

G. w. KERNKAMP, Voorzittev.

N. w. POSTHUMUS, 16 SecretaHs.

I



JAARVERSLAG VAN DEN DIRECTEUR.

Het verslag over het afgeloopen jaar kan ditmaal beknopt zijn.

De geringe nog beschikbare ruimte maakte het niet wenschelijk

veel nieuwe archieven te verwerven. Zoolang niet vaststaat over

welk gebouw kan worden beschikt, schijnt het aangewezen de

pogingen tot het verwerven van archieven te beperken.

Het aantal nieuw verkregen archieven bedroeg vier. Ontvan-

gen werden:

1. Van Mr. H. P. van Heukelom, te Amsterdam, door be-

middehng van Mr. Chr. P. van Eeghen, het omvangrijke archief

van het handelshuis Stadnitski en van Heukelom, te Amster-

dam, indertijd een der aanzienhjkste huizen aldaar. De oudste

stukken dateeren uit het einde der achttiende eeuw.

2. De Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkers Bond te

Amsterdam stond zijn archief over de jaren 1893—1913 ter

plaatsing af.

3. Van den Algemeenen Nederlandschen Bond van Meubel-

makers, Behangers en aanverwante vakgenooten, zond de afdee-

ling 's-Gravenhage hare archiefstukken in, loopende over de jaren

1885—1913 (Bijlage I).

4. De Anti-Sociaal-Democratische Bond van Nederlandsch

Spoorwegpersoneel „Recht en Plicht" zond zijn archief over de

jaren 1893—1920 (Bijlage H).

De volgende losse deelen werden verder aangekocht:

5. Journaal en brieven der firma Lacoste, zijdereeders en

ververs te Dordrecht, 1768—1809 (veiling R, W. P. de Vries te

Amsterdam)

,

6. Een handschrift (18e eeuwsche copie) van het „Interest

van Leyden", van Pieter dela Court (veiling Van Stockum te

's-Gravenhage)

.

7. De willekeuren van de mark Wormgen (Copia uit het boec

Willeceur van Wormgen), 18e eeuw (veiling bij denzelfde).

Het aantal werken, waarmede de economisch-historische bi-
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bliotheek vermeerderd werd, bedroeg 140. In het geheel telt zij

thans 3005 werken.

De afdeeling Documentatie betreffende de krisismaatregelen

werd eenigszins gecompleteerd. Een begin werd gemaakt met

het aanvragen van jaarverslagen van vereenigingen, cooperaties,

kamers van koophandel en fabrieken enz.

Door een aantal bezoekers werd van de archieven en de biblio-

theek gebruik gemaakt. Onderzoekingen werden o.a. ingesteld

naar de handelspolitiek van de Vereenigde Staten van Noord-

Amerika, de geschiedbeschrijving van het eiland Marken, de

tramwegen in Limburg, de handelsrelaties met Frankrijk, de

krisistijd na het jaar 1815, de financieele politiek van Nederland

na den oorlog, de economische toestand van Perzie, de geschiede-

nis van de Londen Country Westminster & Parr's Bank,

De commies, de heer P. H. van Reedt Dortland, hield zich dit

jaar in het bijzonder bezig met de ordening en voorloopige inven-

tariseering van de verworven archieven. De tekst van deze inven-

tarissen in het zevende deel van het Economisch-Historisch Jaar-

boek beslaat 46 bladzijden druks.

Mejuffrouw L, Goudswaard copieerde door de schrijfmachine

een groot aantal stukken betreffende de handelspolitieke ver-

houdingen tusschen Nederland en de Vereenigde Staten van

Noord-Amerika, terwijl zij voorts belast bleef met het inschrijven

der aangeboden en gekochte boeken. Mejuffrouw W. van der

Burg zorgde voor de verzending der van het archief uitgaande

circulaires aan vereenigingen enz., en copieerde een aantal

bescheiden ten behoeve van Dr. van Gelder's publicatie over de

Nederlandsche ceramiek, alsmede stukken, bestemd voor het

Economisch-Historisch Jaarboek.

De beambten verrichtten hun werk met grooten ijver.

De Algemeene Rijksarchivaris, prof. Mr. R. Fruin, verplichtte

ook in het afgeloopen jaar de vereeniging door het overbrengen

van stukken uit het depot van het Algemeen Rijksarchief naar

het Archief gemakkelijk te maken.
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BIJLAGE I.

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF DER AFDEELING
's-GRAVENHAGE VAN DEN ALG. NED. BOND VAN MEUBEL-
MAKERS, BEHANGERS EN AANVERWANTE VAKGENOOTEN.

De A. N. B. V. M., B. en A. V. ontstond door samensmelting van den

Algemeenen Meubelmakersbond en den Nederlandschen Behangers-,

Stoffeerders- en Beddenmakersbond in het jaar 1908.

Dientengevolge werden ook de 's-Gravenhaagsche Meubelmakersver-

eeniging „Rechten naast Plichten" (opgericht 1885) en de afdeeling

's-Gravenhage van den laatstgenoemden bond eene vereeniging.

I. Meubelmakersvereeniging „Rechten naast Plichten".

1. Algemeen. Statuten en reglementen 1893— 1908.

2. Bestuur. Ingekomen stukken 1905— 1908.

II. Nederlandsche Behangers-, Stoffeerders- en Beddenmakersbond, af-

deeling 's-Gravenhage.

3. AJgemeen. Statuten en reglementen 1895— 1908.

4. Bestuur. Ingekomen stukken 1896— 1908.

5. Enquetes. 1906 en 1907.

III. Algemeene Nederlandsche Bond van Meubelmakers, Behangers en

Aanverwante Vakgenooten, afdeeling 's-Gravenhage.

6. Algemeen. Statuten en reglementen 1908— 1913.

7-12. Bestuur.

7. Verzonden stukken 1911.

8. Verzonden stukken 1912.

9. Verzonden stukken 1913.

10. Ingekomen stukken 1908— 1911.

11. Ingekomen stukken 1912

12. Ingekomen stukken 1913.

13. Vakbladen.

a. De Behanger en Stoffeerder. Jrg. 9—11. 1905—1907.

b. De Meubelmaker. Jrg. 12—15, 1905—1908.

Beide tengevolge van de fusie opgeheven en vervangen

door:

c. Vakblad. Jrg. 4—8, 1911—1914.

14—16. Diversen.

14. Verslagen van den Meubelmakersbond en zijne afdeehngen.

15. Brochures, uitgegeven door den Meubelmakersbond en zijne

afdeehngen.

16. Vakbladen.

a. De Meubelmaker. Jrg. 1, 1911.

Vervolgd als: Bondsblad. Jrg. 2—8, 1912—1918.

b. Meubehndustrie. Jrg. 2—8, 1911— 1917.

c. Bondsorgaan. Jrg. 1—7, 1913—1919. Sinds Juni 1919:

Orgaan.
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BIJLAGE II.

INVENTARIS VAN HEX ARCHIEF VAN DEN ANTI-SOCIAAL-
DEMOCRATISCHEN BOND VAN NEDERLANDSCH SPOORWEG-

PERSONEEL „RECHT EN PLIGHT".

De oorsprong van deze vereeniging is te zoeken in de besprekingen, die

door enkele leden van het voormalig Nederlandsche Rijnspoorwegper-

soneel gevoerd zijn met Dr. Schaepman en Pater Weyers over de vraag,

of bij hun in dienst treden bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staats

spoorwegen hun recliten op pensioenen, uitkeering bij ziekte enz., gehand-

haafd werden.

De bond organiseerde zich plaatselijk, nam snel in bloei toe en gaf

sinds Augustus 1894 een maandblad uit, dat spoedig een veertiendaagsch

blad werd.

In het jaar 1903 koos de vereeniging bij de staking van het spoorweg-

personeel partij voor de directie. Toen na afloop der staking de organisatie

van het personeel in het bijzonder van confessioneele zijde in de volgende

jaren met kracht ter hand werd genomen, smolt „Recht en Plicht"

langzamerhand weg. In het jaar 1920 werd de bond opgeheven, omdat ten

eerste het voordeel, gelegen in de samenwerking van de confessioneele

met de moderne organisaties, waaraan „Recht en PUcht" niet mede wilde

doen, velen den Bond deed verlaten; maar ten tweede omdat de autori-

teiten niet die medewerking schonken, waarop de vereeniging meende
aanspraak te mogen maken.

1. Statuten 1893—1908.

2-3. Huishoudehjke vergaderingen.

2. Notulenboe( bondsvergadering Juni 1904—Nov. 1916.

3. „ „ Maart 1907—JuU 1919.

4—9 Secretariaat

4. Copieboek Aug. 1895, Aug.—Dec. 1905.

5-8. Ingekomen stukken.

5. Brievenboek 1894— 189b

6. „ 1896—1897.

7. „ 1897—1904.

8. „ 1907—1909.

9. Portefeuille met: a. verzonden circulaires, b. briefwisseling van

internen aard, c. courantenknipsels, d. ontvangen stukken,

niet in de brievenboeken opgenomen, 1893— 1920.

10. Financien.

10. Kasboek 1906—1920.
11-15. Uitgaven.

11. Jaarboeken 1895— 1908.

12. Orgaan „Vooruit", Jrg. 1—4.

13. „ „ 5—8. fi
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14. Orgaan „Vooruit", Jrg. 9— 11.

15. „ „ 12—17; 18, no. 1 (1913); 22, no. 2

(1917).

16. Afdeelingen.

16. Notulenboek der afdeeling Rotterdam, Februari 1 894—Janu-

ari 1918.

17-22. Diversen.

17. Aanteekeningen van den voorzitter voor de bondsvergade-

ringen 1896— 1898 en door hem gehouden redevoeringen.

18. Stukken betreffende den overgang van het Nederlandsche

Rhijnspoorwegpersoneel in dienst van de Mij. tot Exploitatie

van Staatsspoorwegen.

19. Spoorwegreglementen voor het personeel N. R. S. 1887 (in

een band).

20. Verzameling spoorwegreglementen 1876— 1914.

21. Bladen van Spoorwegvereenigingen (enkele nrs.) : Seingever;

\niegend Blad; Rechte Spoor; Seinlicht.

22. Penning voor 12|-jarig lidmaatschap.



JAARVERSLAG DER COMMISSIE VOOR DE
PUBLICATIEN.

1. Samenstelling der Commissie. Deze onderging geene veran-

dering. De heer Van Brakel, die aan de beurt van aftreden was,

werd herkozen.

2. Economisch-Historisch Jaarboek VII. Voor het eerst ver-

scheen in het jaarboek een herdruk van een zeldzaam geschrift,

n.l. over de Wisselbank van Amsterdam. In verband met de

hooge kosten was de omvang eenigszins geringer dan die van de

vorige deelen.

3. Buitenlandsche Handelspoliiiek van Nederland in de negen-

tiende eeuw. In het begin van 1921 verscheen het tweede deel

dezer publicatie, dat de bescheiden betreffende de onderhande-

Hngen tusschen Engeland en Nederland aangaande de koloniale

handelspolitiek bevatte; de gepubliceerde stukken loopen over

de periode 1813—1838.

Het materiaal over de handelspolitieke verhoudingen tot Prui-

sen, den ZoUverein en de overige Duitsche staten is geheel pers-

klaar. Bij een bezoek aan het staatsarchief te Munchen in den

loop van dit jaar werden nog enkele stukken aan de verzameling

toegevoegd. In den loop van 1 922 kan met den druk worden

begonnen.

In verband met het bijeenbrengen van het bronnenmateriaal

omtrent de relaties op handelspolitiek gebied met Frankrijk werd

door den bewerker gedurende eenige weken een onderzoek in de

archieven te Parijs ingesteld. In de Archives Nationales werd

geen stuk aangetroffen, dat voor de desbetreffende periode van

belang was. Daarentegen was in het archief van het „Ministfere

des Affaires Etrangeres" een ongeordende verzameling docu-

menten aanwezig, die eene aanvulling gaf voor het reeds in Neder-

land bijeengebracht materiaal. In het bijzonder werden in de

nieuwe stukken uiteenzettingen aangetroffen van het Fransche

standpunt bij het handelspolitieke conflict, dat in 1823 tusschen
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de beide staten uitbrak. Na het jaar 1830 was het materiaal

zeer incompleet; geheel onmogelijk is het echter niet, dat door

den directeur van het archief te Parijs bij zijn nasporingen, die

deze op verzoek van prof. Posthumus doet, nog aanvullend mate-

riaal zal worden gevonden. Van de politieke serie zijn de registers

tot en met het jaar 1824 reeds doorgezien. Al het te Parijs gevon-

den materiaal is reeds gecopieerd.

Voor de verdere deelen werden bescheiden betreffende de Ver-

eenigde Staten overgeschreven, alsmede die stukken, die op de

Fransche relaties betrekking hadden en zich op het Algemeen

Rijksarchief te 's-Gravenhage bevonden.

In voorbereiding is verder het materiaal, dat met de betrekkin-

gen met Belgie en Oostenrijk verband houdt; een onderzoek in de

archieven te Brussel en te Weenen zal daartoe noodig zijn,

4. Joseph de La Vega. Confusion de Confusiones. De door wijlen

den heer W. Davids ingezonden vertaling bleek niet geheel gereed

te zijn voor de pers. In overleg met een deskundige werd door het

bestuur besloten den heer Dr. G. J. Geers, leeraar aan het Lyceum
te Enschede, uit te noodigen de zorg voor een nieuwe vertaling

op zich te nemen. Deze verklaarde zich bereid te trachten voor

31 December van het loopende jaar de geheele vertaling gereed

te maken, in voortdurend overleg met den bewerker, dr. M. J.

F. Smith. Hoewel te verwachten is, dat dr. Geers wegens bijzon-

dere omstandigheden op bovengenoemden datum niet met zijn

vertaalarbeid gereed zal zijn, kan de inlevering der copie voor

1 Maart a.s. tegemoet worden gezien. Reeds zijn drie van de vier

samenspraken van het boek in vertaling voltooid; dr. Geers zelf

verwacht het werk thans in korten tijd geheel gereed te

hebben. Nadat de vertaling daarna door den bewerker geanno-

teerd zal zijn en het boek door hem van eene algemeene inleiding

voorzien, kan het ter perse worden gelegd. De Spaansche tekst

is reeds een tweetal jaren geleden afgedrukt.

5. Nederlandsche ceramiek. Geregeld wordt aan deze groote pu-

blicatie voortgewerkt. Ook in dit jaar werd weer een groot aantal

acten uit de protocollen van Delftsche notarissen op het Archief

met de schrijfmachine gecopieerd.

6. Nederlandsche Stoomvaart. Het eerste deel van het boek van

dr. M. G. de Boer over de Amsterdamsche stoomvaart is versche-

nen; het tweede deel zal over eenige maanden volgen. Dr. de
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Boer is bereid daarna met de Commissie nader overleg te plegen

of eene uitgave van bescheiden over dit onderwerp nog wensche-

lijk kan worden geacht en welke stukken in dit geval zullen wor-

den gepubliceerd.

7. Nederlandsche scheepvaartstatistiek sinds de i^e eeuw. Op de

laatste vergadering door onze Commissie werd het besluit geno-

men de rekeningen van den baljuw van den watere te Arnemui-

den, berustend op het Zeeuwsche Rijksarchief, te publiceeren.

Dr. Z. W. Sneller te 's-Gravenhage, door zijn studie over het

handelsleven van Walcheren in de 15e en 16e eeuw met deze

materie vertrouwd, en Mej. Ba. van der Kloot Meyburg te

Alphen a/d, Rijn hebben de bewerking op zich genomen.

De gegevens vangen aan met het jaar 1431 ; als eindpunt der

publicatie is voorloopig het jaar 1572 gesteld. Voor de 15e eeuw

Ugt het materiaal in de rekeningen van den rentmeester van Be-

wester Schelde bewaard; het is van eenvoudigen aard, daar het

slechts over de ingekomen schippers handelt ; in de 1 6e eeuw wordt

de stof rijker; dan neemt niet alleen het aantal schepen toe, maar

worden ook vaak de aangevoerde goederen genoteerd; de optee-

kening vindt plaats in de eigen rekeningen van het nu tot zelf-

standigheid gekomen baljuwschap van den watere.

Voor de jaren 1477— 1500, de rijkste en belangrijkste, is de

stof bereids op fiches gebracht, zoodat met het samenstellen der

tabellen kan worden begonnen; de voorafgaande jaren der 15e

eeuw zullen door geringere gegevens ook geringer arbeid geven

;

binnen afzienbaren tijd kunnen dus de bewerkers de 15e eeuw

hebben afgehandeld en kan met de bewerking van het rijke

materiaal der 16e eeuw worden begonnen. Voor deze periode

zullen, als in de uitgave van de Sondtol-registers, afzonderlijke

tabellen voor de scheepvaart en daarnaast voor de verscheepte

goederen moeten worden aangelegd.

8. Vervaardiging van en handel in tin. Het in het vorige jaar-

verslag in het uitzicht gestelde overleg met mr. Gallois te Parijs

heeft nog niet plaats gehad.

9. Economische documenten hetreffende den oorlogstoestand in

Nederland. Het is aan de Commissie nog niet gelukt naast mr,

G. G. Pekelharing die zich in beginsel bereid had verklaard in

samenwerking met een tweeden bewerker deze publicatie op zich

te nemen, dezen laatste te vinden. Een der personen, die hiervoor
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naar het oordeel der Commissie aangewezen was, werd door ver-

andering van werkkring verhinderd het verzoek der Commissie

tot medeworking aan te nemen.

In overleg met mr. Pekelharing zal worden overwogen, of het

in de veranderde tijdsomstandigheden wenschelijk bhjft deze

uitgave tot stand te brengen.

10. Gegevens hetreffende den kinderarheid in Nederland in de

negentiende eeuw. Het op de ontwerp-staatsbegrooting 1922 voor

deze publicatie uitgetrokken subsidie is daarin op het laatste

oogenbhk gsschrapt. Daar het twijfelachtig mag worden geacht,

of in de tegenwoordige conjunctuur het benoodigde subsidie-

bedrag door het Rijk nog later zal worden toegekend, heeft de

Commissie overwogen, of het niet mogelijk zou zijn het bijeenge-

bracht materiaal in het volgende Jaarboek op te nemen, waartegen

de omvang van de stukken zich niet verzet. Hierover zal nader

overleg met de bewerkers, Mr. C. W. de Vries en ir. R. A. Gorter,

worden gepleegd.

1 1

.

Monografie over Japan. Het werk van Dr. J. Feenstra

Kuiper over „Japan en de buitenwereld in de achttiende eeuw"

verscheen in het begin van het jaar als deel 3 in de serie der

„Werken" van de Vereeniging. Deze uitgave vult eene leemte aan

in de litteratuur over de verhouding van Nederland tot Japan.

Vanwege het Universiteitsfonds te Leiden werd door de Ver-

eeniging eene subsidie ontvangen.

12. Overzicht van de leemten in de kennis der economische ge-

schiedenis van Nederland en Kolonien. In de voorbereiding van

de samenstelling van dit overzicht kwam geene verandering.

Namens de Commissie voor de Publicatien

:

G. w. KERNKAMP, VoorziUer.

S. MULLER FZ.

S. VAN BRAKEL.

H. BRUGMANS.

H. E. VAN GELDER.

N. w. POSTHUMUS, Secretaris.
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BEGROOTING VOOR HEX JAAR 1922.

ONTVANGSTEN.

A. Gewone ontvangsten :

1. Contributie van 523 leden f 6276.—
2. Contributie van donateurs - 200.

—

3. Contributie van 10 nieuwe leden - 120.

—

4. Donateurs voor het leven - p. m.

5. Verkoop Jaarboek en Werken - 50.

—

6. Giften in geld - 7.50

7. Subsidie van het Departement van Onderwijs,

Kunsten en Wetenschappen - 3750.

—

8. Subsidie van het Departement van Landbouw,

Nijverheid en Handel - 3750.

—

9. Subsidie van de Gemeente 's-Gravenhage (Ge-

bouw) - p. m.

/ 14.153,50

B. Buitengewone ontvangsten

(Publicatiefonds):
1. Contributie donateurs f AdiTS.—
2. Nieuw toegetreden donateurs -p.m.

3. Subsidie voor de uitgave betr. de Buitenland-

sche handelspolitiek (Dep. van Buitenlandsche

Zaken) -2700.—

4. Rente - 200.—
7.275.—

Totaal / 21.428.50

Nadeelig saldo - 1.341.71

Algemeen Totaal / 22.770.21

UlTGAVEN.

A. Gewone uitgaven :

1

.

Secretariaat

:

le. Secretaris / 150.

—

26. Secretaris - 75.

—

2. Toelage Directie voor Bureaukosten .... - 200.

—

3. Penningmeester - 265.

—

4. Drukwerk - 150.—

Transporteeren / 840.

—

f
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Per Transport / 840.

—

II. Gebouw :

1. Gebouw / p. m.

2. Schoonhouden - 335.

—

3. Licht - 50.—

4. Vuur - 100.—

5. Onderhoud - 50.

—

6. Glazenwasschen - 10.

—

7. Waterleiding - 25.

—

8. Telefoon - 124.—

9. Inrichting - 200.—

10. Algemeen - 200.—

- 1.094.—

III. Archieffonds : - 100.—

IV. Archief :

1. Documenten / 300.

—

2. Bibliotheek - 300.—

3. Afdeeling Documentatie - 125.

—

4. Vervoerkosten - 200.

—

5. Reis- en verblijfkosten - 100.

—

6. Onderhoudskosten, bindwerk enz - 100.

—

7. Bureaubehoeften - 400.

—

8. Drukwerk - 150.—

9. Archiefinrichting - 400.

—

10. Onderhoud schrijfmachines - 50.

—

1 1

.

Archiefcommissie - 50.

—

2.175.—

V. Personeel :

Salarissen / 5979.18

Zegels ouderdomsrente enz - 105.

—

Pensioenfonds - 100.

—

6.184.18

VI. Publicatien :

A. Commissie voor de Publicatien.

1. Bureaukosten / 25.

—

2. Reis- en verblijfkosten - 50.

—

B. 3. Economisch-Historisch Jaarboek VIII . . - 3500.

—

4. Honorarium id - 200.

—

5. Overdrukken - 100.

—

3.875.-

Transporteeren / 14.268. li
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Per Transport / 14.268.18

VII. Onvoorziene uitgaven : - 200.

—

B. Buitengewone uitgaven

(Publicatiefonds):

1. Salaris beambte / 1352.03

2. Publicatie Buitenlandsche Handelspolitiek van

Nederland III (eerste termijn) (Werken IV) . - 3000.

—

3. Confusion de Confusiones (Werken V) . . . -1100.

—

4. Honorarium vertaling id - 750.

—

5. Honorarium id - 400.

—

6. Akten (eerste termijn) - 600.

—

7. Reiskosten Buitenland - 1000.

—

8. Assistentie - 100.

—

8.302.03

Algemeen totaal / 22.770.21

BALANS PER 31 DECEMBER 1921.

DEBET.

Archiefkas / 25.37

Amsterdamsche Bank - 603.15

Postcheque & Girodienst - 1872.57

Te verrekenen bedragen - 255.42

Rijkssubsidie - 3.750.

—

Economisch-Historische Jaarboeken I—VI - 598.

—

Meubilair Archiefinrichting - 1.725.37

Meubilair Gebouwinrichting - 2.378.38

Saldo vorige jaren / 2523.22^

Voordeelig saldo 1921 - 435. 19^

- 2.088.03

/ 13.296.29

CREDIT.

Penningmeester / 28.48

Te betalen posten - 4.931.80

PubUcatiefonds - 3.136.01

Confusion de Confusiones - 1.100.

—

Archieffonds - 600.

—

Prolongatie o/g -, 3.500.

—

/ 13.296.29



JAARREKENING 1921. (Gewone Rekening).

CREDIT.

Contributie leden /5510.

—

Bijdragen donateurs - 302.50

Verkoop Jaarboek - 244.50

Giften - 5.

—

Rijkssubsidies - 7500.

—

Subsidie Gemeente 's-Gravenhage - 2000.

—

/ 15.562.—

DEBET.

Algemeen.

Secretariaat / 187.52

Toelage directie voor bureaukosten - 200.

—

Penningmeester - 278.19

Drukwerk - 254.64

/ 920.35

Gebouw.

Huur / 2000.—
Schoonhouden - 307.52^

Licht - 33.37

Vuur - 88.10

Waterleiding - 20.23

Glazenwasschen - 6.30

Telefoon - 124.—
Inrichting - 264.26

Algemeen - 25.80

2.869.585

Archieffonds - 100.

—

Archief.

Documenten / 527.73^

Bibliotheek - 231.11

Vervoerkosten - 18.74

Reiskosten - 76.64

Bureaukosten - 172.57^

Drukwerk - 99.25

Inrichting - 191.71

Onderhoud schrijfmachines - 18.10

1.456.86

Transporteeren .... / 5.346. 79^



XXXVIII JAARREKENING 1922.

Per Transport . . f 5.346.79*

Personeel.

Salarissen / 4404.16

Salaris Beambte - 1360.25

Zegels ouderdomsrente - 64.

—

/ 5.828.41

Publicatien.

Reis- en verblijfkosten Publicatiecommissie . . / 27.

—

Economisch-Historisch Jaarboek VI - 3925.90

3.952.90

Rente - 118.70

Voordeelig saldo - 435.19^

/ 15.562.—

JAARREKENING 1921. (PubHcatiefonds).

DEBET.

Salarissen / 1.316.64

Zegels ouderdomsrente - 31.20

Publicatie Buitenlandsche Handelspolitiek I - 26.

—

II - 4.866.85

III - 4.080.05

Reiskosten buitenland - 1.190.

—

Assistentie Buitenlandsche Handelspolitiek II - 200.

—

/ 11.710,74

CREDIT.

Donateurs Publicatiefonds / 5.025.

—

Rijkssubsidies - 2.700.

—

Verkoop Werken - 5.55

Effecten - 9.375

Interest - 371.16

NadeeUg saldo - 3.599.65* ?

/ 11.710.74

BALANS PUBLICATIEFONDS 31 DECEMBER 1921.

Publicaties Buitenl. Han- Saldo 31 December
delspol / 928.— 1921 / 8. 323.38

Effecten -4.259.37*

Rekening Archief . . . . - 3. 136.01

/ 8.323.38* / 8.323,38*
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